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A COVID-19 ÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK JOGAI: IRÁNYMUTATÁS 
 

1. Milyen hatással bír a COVID-19 a fogyatékossággal élő személyek egészségügyi ellátáshoz való jogára nézve? 

2. Milyen hatással bír a COVID-19 az intézményben lakó fogyatékossággal élő személyekre nézve?  

3. Milyen hatással bír a COVID-19 a fogyatékossággal élő személyek közösségben való élethez való jogára?  

4. Milyen hatással bír a COVID-19 a fogyatékossággal élő személyek munkájára, jövedelmére, megélhetésére nézve? 

5. Hogyan érinti a COVID-19 a fogyatékossággal élő személyek tanuláshoz való jogát? 

6. Milyen hatással bír a COVID-19 a fogyatékossággal élő személyek erőszak elleni védelemhez való jogára? 

7. Milyen hatása van a COVID-19 vírusnak az olyan népességcsoportokra, amelyekben a 

fogyatékossággal élő személyek felülreprezentáltak? 

a. Fogyatékossággal élő fogvatartottak 

b. Megfelelő lakhatással nem rendelkező, fogyatékossággal élő személyek 
 

 

ÁTTEKINTÉS 

A COVID-19 világjárvány a társadalom minden tagjára fenyegetést jelent, de a fogyatékossággal élő személyek 
aránytalanul nagy mértékben érintettek a hozzáállásbeli, környezeti és intézményes akadályok miatt, melyek a 
COVID-19 következtében jelentkeztek. 

Sok fogyatékossággal élő személy rendelkezik olyan előzetes egészségügyi állapottal, amely hajlamosabbá teszi őket a 
vírussal való megfertőződésre, valamint amik miatt a betegség lefolyása során másoknál súlyosabb tüneteket 
tapasztalhatnak, és melyek megnövekedett számú halálesethez vezetnek. A COVID-19 válság alatt, a korlátozó 
intézkedések következtében, azok a fogyatékossággal élő személyek, akik a mindennapi életükben támogatásra 
szorulnak, elszigeteltté válnak, így nehezebben képesek életben maradni. Az intézményben élő fogyatékossággal élő 
személyek különösen kiszolgáltatottak, ahogy azt a bentlakásos gondozóotthonokban, és a pszichiátriai 
intézményekben megemelkedett halálesetek száma is mutatja. Növekednek a fogyatékossággal élő személyek 
számára az egészségügyi szolgáltatásokhoz és az információkhoz való hozzáférés akadályai is. A fogyatékossággal élő 
személyek továbbra is hátrányos megkülönböztetéssel és más akadályokkal szembesülnek a megélhetéshez és a 
jövedelemtámogatáshoz való hozzájutás, az online oktatásban való részvétel és az erőszak elleni védelem keresése 
terén. A fogyatékossággal élő személyek bizonyos csoportjai, mint például a fogvatartottak és azok, akik hajléktalanok 
vagy megfelelő lakhatás nélkül élnek, még nagyobb kockázatnak vannak kitéve. 

Ezen kockázatok felismerése, beazonosítása hatékonyabb válaszlépésekhez vezet, amelyek enyhíthetik a 
fogyatékossággal élő személyekre háruló aránytalanság hatását. Ezen iránymutatás célja: 

• hogy tudatosítsa a járvány fogyatékossággal élő személyekre és jogaikra gyakorolt hatását; 

• hogy felhívja a figyelmet néhány ígéretes nemzetközi gyakorlatra; 

• hogy azonosítsa azokat a kulcsfontosságú intézkedéseket, amelyekből az államok és más érdekelt felek 

kiindulhatnak; és  

• hogy forrásokat biztosítson az olyan, COVID-19 járványra adott jogi szempontú válaszreakciók további 

tanulmányozásához, amelyek inklúzívan kezelik a fogyatékossággal élő személyeket.  



 

1. MILYEN HATÁSSAL BÍR A COVID-19 A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ JOGÁRA NÉZVE? 
 

Annak ellenére, hogy a fogyatékossággal élő személyek csoportját különösen veszélyezteti a COVID-19, ezek a 
személyek még nagyobb egyenlőtlenségekkel szembesülnek az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén a 
világjárvány alatt. A hozzáférhetetlen egészségügyi információk és környezet, valamint a szelektív orvosi iránymutatás 
és protokoll miatt, mely felnagyíthatja azt a hátrányos megkülönböztetést, amellyel a fogyatékossággal élő személyek 
amúgy is szembesülnek az egészségügyi ellátás során. Ezek a protokollok időnként orvosi elfogultságot mutatnak a 
fogyatékossággal élők hátrányára, az életminőség és a társadalmi érték szempontjából. Például, az egészségügyi 
osztályozás iránymutatásai és a szűkös források elosztására vonatkozó kritériumok, bizonyos károsodásokon, a 
mindennapi élethez szükséges magas fokú támogatáson, megromlott egészségügyi állapoton, a "terápiás siker" 
esélyein és a várhatóan hátralévő életéveken alapszanak. A fogyatékossággal élő személyekre és családtagjaikra pedig 
az egészségügyi rendszer nyomást gyakorolt, hogy lemondjanak az újraélesztési beavatkozások igénybevételéről. 

 
Melyek az ígéretes gyakorlatok? 

 

• A San Marino Köztársaság Bioetikai Bizottsága kiadta a COVID-19 iránymutatást az egészségügyi osztályozásról, 

amely megtiltja a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetést: „Ezért az egyetlen választható paraméter az 

egészségügyi osztályozás helyes alkalmazása: minden emberi élet tiszteletben tartása, a kezelések klinikai 

alkalmasságának és arányosságának kritériumai mellett. Az egyéb kiválasztási kritériumok, mint például életkor, 

nem, társadalmi vagy etnikai hovatartozás, fogyatékosság, etikailag elfogadhatatlanok, mivel az életminősítést 

valósítana meg, miszerint ki többé-kevésbé méltó az életre, és amely az emberi jogok elfogadhatatlan megsértését 

jelentené.” 1 

• Az Egyesült Államok Egészségügyi és Emberi Szolgáltatások Minisztériumának Polgári Jogi Hivatala közleményt 

adott ki annak biztosítása érdekében, hogy a hatóságok megtiltsák a fogyatékosság alapján történő 

megkülönböztetést, kijelentve, hogy “a fogyatékossággal élő személyektől tilos megtagadni az orvosi ellátást 

sztereotípiák, életminőség-vizsgálatok vagy egy személy relatív „érdemére” vonatkozó megítélése - fogyatékosság 

jelenléte vagy hiánya valamint életkor – alapján.”2 A közlemény útmutatást nyújt a hatóságok számára a 

fogyatékossággal élő személyek tájékoztatásának biztosítása érdekében is, hogy ők is másokkal egyenlő eséllyel 

részesüljenek a veszélyhelyzeti intézkedésekből, „ideértve az olyan ésszerű intézkedések megteremtését is, 

amelyek segítenek biztosítani a veszélyhelyzeti intézkedések eredményességét és minimalizálják a stigmatizációt.” 

• Az Egyesült Arab Emírségek nemzeti programot indított a fogyatékossággal élő személyek otthoni tesztelésére, 

április közepétől pedig 650 000 COVID-19 tesztet végzett el a fogyatékkal élő személyeken. 3 

• A Fülöp-szigeteken az Emberi Jogok Bizottsága információkat tett közzé az egészségügyi ügynökségek számára, 

arra vonatkozóan, hogyan szólítsák meg személyre szabott, nyilvános üzenetekkel a közösség sérülékeny 

csoportjait, így a gyermekeket és a fogyatékossággal élő személyeket. 4 

• Kanadában a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek részvételével megalapították a 

COVID-19 Fogyatékosságügyi Tanácsadó Csoportot, hogy a kormánynak tanácsot adjon a fogyatékossággal 

kapcsolatos kérdésekről, kihívásokról, rendszerszintű hiányosságokról, valamint a szükséges stratégiákról, 

intézkedésekről és lépésekről. 5 

 
Melyek azok a kulcsfontosságú intézkedések, amelyeket az államok és más érintettek meghozhatnak? 

 
• Tiltsák be a kezelések fogyatékosság miatt történő elutasítását és helyezzék hatályon kívül azokat a 

rendelkezéseket, amelyek akadályozzák a kezelésekhez való hozzáférést a fogyatékosság, a támogatási szükséglet 

mértéke, az életminőség szintje, vagy bármely egyéb egészségügyi előítélet alapján, beleértve a szűkös erőforrások 

elosztására vonatkozó irányelveket (például a lélegeztetőgépekhez vagy intenzív ellátáshoz való hozzáférés). 

• Biztosítsák az elsőbbségi tesztelést azon fogyatékossággal élő személyek számára, akiknél megjelennek a tünetek. 
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• Támogassák a COVID-19 járvány fogyatékossággal élő személyek egészségére gyakorolt hatásairól szóló 

kutatásokat. 

• Azonosítsák be és szüntessék meg a kezelés akadályait. Legyen akadálymentesített a környezet (kórházak, 

vizsgálati és karantén létesítmények), álljon rendelkezésre hozzáférhető egészségügyi információ és tájékoztatás, 

és azok terjesztése is legyen hozzáférhető (az elérés módja, az eszközei és a formátuma). 

• Gondoskodjanak a fogyatékossággal élő személyek folyamatos, gyógyszerekkel történő ellátásáról és az azokhoz 

való hozzáférésükről a világjárvány idején. 

• A fogyatékossággal élő személyek előítéleteken és elfogultságon alapuló megkülönböztetésének megelőzése 

érdekében tartsanak képzéseket és hívják fel erre az egészségügyi dolgozók figyelmét. 

• Folyamatosan tartsák a kapcsolatot a fogyatékossággal élő személyekkel és az őket képviselő szervezetekkel, 

valamint vonják be őket az intézkedések meghozatala folyamatába, annak érdekében, hogy a világjárványra adott 

válasz inkluzív legyen, a fogyatékosság emberi jogokon alapuló megközelítésén nyugodjon és közvetlenül reagálni 

tudjon a fogyatékossággal élő személyek szükségleteire. 

 

Hivatkozások 
 
• No exceptions with COVID-19: “Everyone has the right to life-saving interventions” – UN experts say 

• UN Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, COVID-19: Who is protecting people with 

disabilities? 

• WHO, Disability considerations during the COVID-19 outbreak 

 

2. MILYEN HATÁSSAL BÍR A COVID-19 ON AZ INTÉZMÉNYBEN LAKÓ FOGYATÉKOSSÁGGAL 

ÉLŐ SZEMÉLYEKRE NÉZVE? 
 

A COVID-19 aránytalanul nagy hatással bír a pszichiátriai, a szociális ellátást biztosító (gyermekek számára bentlakást 
nyújtó intézmények; nappali ellátási központok; rehabilitációs központok) és az idős emberek intézményeire, ami 
magas fertőzési és halálozási arányt eredményez. Néhány előzetes tanulmány szerint a gondozó otthonokban 
bekövetkezett halálesetek száma a vizsgált országokban a COVID-19 okozta elhalálozások 42–57% -át teszi ki.6 Az 
intézményben lakó fogyatékossággal élő személyek fokozott kockázatnak vannak kitéve a COVID-19-cel való 
megfertőződésre, az alap egészségügyi állapotuk, a bentlakók és a személyzet közötti társadalmi távolság 
érvényesítésének nehézségei, és az személyzet általi elhanyagolás miatt. Az intézményekben élő fogyatékossággal élő 
személyeknek esetén, nagyobb az emberi jogok megsértésének kockázata is, úgy mint, például az elhanyagolás, a 
fogvatartás, az elszigeteltség és az erőszak. 

 
Melyek az ígéretes gyakorlatok? 

  
• Svájcban és Spanyolországban az intézményekben élő fogyatékossággal élő személyeket kiköltöztették az 

intézményekből, hogy a családjukkal éljenek, amennyiben erre van lehetőség. 
• Kanadában az intézményi környezetre vonatkozó, konkrét intézkedéseket megfogalmazó, elsődlegességi tesztelési 

iránymutatásokat adtak ki.7 
 

Melyek azok a kulcsfontosságú intézkedések, amelyeket az államok és más érintettek meghozhatnak? 
 
• Bocsássák szabadon a fogyatékossággal élő személyeket az intézményekből, és haladéktalanul biztosítsák 

számukra a közösségben nyújtott támogatást, családi és/vagy informális hálózatokon keresztül, valamint 

pénzügyileg támogassák a köz- vagy magánszolgáltatók által működtetett támogató szolgáltatásokat. 

• A köztes időben, kezeljék prioritásként a tesztelést és mozdítsák elő a megelőző intézkedések meghozatalát az 

intézményekben, a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében: a túlzsúfoltság kezelésével, a bentlakók fizikai 

távolságtartását szolgáló intézkedésekkel, a látogatási idő módosításával, a védőeszközök használatának 
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http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf


engedélyezésével és a higiéniai feltételek javításával. 

• A megelőző intézkedések végrehajtása érdekében átmenetileg növeljék meg az intézmények erőforrásait, 

beleértve az emberi erőforrásokat és a pénzügyi forrásokat. 

• A vészhelyzet során biztosítsák az intézményekben élő személyek jogainak folyamatos tiszteletben tartását, 

ideértve a kizsákmányolástól, erőszaktól és visszaéléstől való védelmet, a megkülönböztetésmentességet, a szabad 

és tájékozott beleegyezéshez való jogot, valamint az igazságszolgáltatáshoz való jogot. 8 

• Legyen jobb a helyzet, mint a járvány előtt volt. Fogadjanak el egy új, vagy megerősített kiváltási stratégiát. 

Zárják be az intézményeket és vezessék vissza az embereket a közösségbe, valamint erősítsék meg a 

fogyatékossággal élő és idős emberek számára nyújtott támogatásokat és szolgáltatásokat. 
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3. MILYEN HATÁSSAL BÍR A COVID-19 A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK 

KÖZÖSSÉGBEN VALÓ ÉLETHEZ VALÓ JOGÁRA? 
 

A COVID-19 járványra adott válaszintézkedések miatt a fogyatékossággal élő személyek speciális akadályokkal 
szembesülnek a mindennapi, közösségi életükben. Ilyen akadályok azok az otthon maradási korlátozások, amelyek 
nem veszik figyelembe a szükségleteiket és új kockázatokat jelentenek önállóságuk, egészségük és életük 
szempontjából.9 

Sok olyan fogyatékossággal élő személy, aki a mindennapi életében általában támogatásban részesül (szolgáltatók 
formális támogatása vagy rokonok/barátok informális támogatása révén), a kijárási korlátozások és a társadalmi 
távolságtartásra vonatkozó intézkedések miatt támogatás nélkül marad. Ez nagy kockázatot jelenthet az 
élelmiszerekhez, az alapvető javakhoz és a gyógyszerekhez való hozzáférésben, és megakadályozhatja őket az olyan 
alapvető napi tevékenységekben, mint például fürdés, főzés vagy étkezés.  

A COVID-19 intézkedésekkel kapcsolatos közérdekű információkat nem terjesztik olyan hozzáférhető formátumban és 
eszközökön, amellyel a fogyatékossággal élő személyek elérhetik azt (pl. jelnyelvi tolmácsolás, feliratok, könnyen 
érthető formátum stb.). 

Ezenkívül, egyes fogyatékossággal élő személyek, például a pszichoszociális fogyatékossággal élők és az autista 
személyek, nem képesek megbirkózni a szigorú otthoni bezártsággal. A nap folyamán végzett, rövid és óvatos 
kirándulások kulcsfontosságúak számukra a helyzettel való megbirkózásához 

Melyek az ígéretes gyakorlatok? 
 
• Paraguay10 és Panama11 olyan rendszert fejlesztett ki, amely biztosítja, hogy a releváns információkat 

hozzáférhető formátumban elérhetők. Ugyanebben a szellemben Új-Zéland Egészségügyi Minisztériuma kialakított 
egy olyan részt a weboldalán, amely hozzáférhető formátumban, jelnyelven és könnyen érthető formában nyújt 
információkat.12 A mexikói kormány hasonló gyakorlatot alkalmazott.13 

• Argentínában14 a támogató személyek mentesülnek a kijárási korlátozások és a társadalmi távolságtartás alól a 
fogyatékossággal élő személyek támogatása érdekében. Kolumbiában közösségi támogatási hálózatok alakultak ki, 
és önkénteseket toboroznak, akik támogatják a fogyatékossággal élőket és az idősebb embereket élelmiszerek és 
egyéb javak megvásárlásával.15 Panamában a kockázatok csökkentése érdekében külön nyitvatartási időket 
jelöltek ki a fogyatékossággal élő személyek és személyi asszisztenseik számára az alapvető termékek 
bevásárlására.16 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf


• Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága17 enyhítette, az eredetileg szigorú kijárási korlátozásokat, és 
kivételt tett az autista és más fogyatékossággal élő személyek számára, hogy szabadon kimehessenek. 
Franciaország hasonló intézkedéseket vezetett be.18 

 
Melyek azok a kulcsfontosságú intézkedések, amelyeket az államok és más érintettek meghozhatnak? 

 
• Gondoskodjanak arról, hogy a COVID-19-cel kapcsolatos intézkedések hozzáférhetőek legyenek a 

fogyatékossággal élő személyek számára, többek között jelnyelvi tolmácsolás, feliratok és könnyen érhető 
formátumok révén. 

• Gondoskodjanak arról, hogy a fogyatékossággal élő személyeket támogató személyek mentesüljenek a kijárási 
korlátozások alól a támogatás nyújtása érdekében. 

• A közösségi támogatási hálózatok fejlesztésének ösztönzése és összehangolása, valamint a védőanyagok, 
felszerelések és termékek rendelkezésre állásának biztosítása. 

• Gondolják újra a nyitvatartási idő beszabályozását, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek és személyi 
asszisztenseiknek kedvező legyen a szupermarketekben, élelmiszerüzletekben és egyéb alapvető üzletekben való 
vásárlás a kijárási korlátozások alatt. 

• Biztosítsák a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó ésszerű intézkedéseket, tartózkodva az általános 
kijárási tilalmaktól és a pénzbírság kiszabásától, valamint kivételeket teremtve a fogyatékossággal élő személyek 
számára arra, hogy otthonukon kívül tartózkodhassanak. 

 

Hivatkozások 
 
• WHO, Disability considerations during the COVID-19 outbreak 
• UNPRPD, ILO and others, Disability inclusive social protection response to covid-19 crisis 

 

4. MILYEN HATÁSSAL BÍR A COVID-19 A FOGYATÉKOSSÁGGAL ELŐ SZEMÉLYEK 

MUNKÁJÁRA, JÖVEDELMÉRE, MEGÉLHETÉSÉRE NÉZVE? 
 
A fogyatékossággal élő személyek esetében kisebb az esély arra, hogy valaki foglalkoztassa őket, mint másoknál, 
alkalmazásuk esetén pedig nagyobb valószínűséggel az informális szektorban kapnak munkát.19 Következésképpen 
kevésbé férnek hozzá a foglalkoztatáson alapuló társadalombiztosításhoz, mint mások, ami csökkenti gazdasági 
ellenálló képességüket a jelenlegi COVID-19 helyzetben. Azok, akik alkalmazottként dolgoznak, vagy egyéni 
vállakozók20, az otthonról végzett munkában a felszerelés, vagy a megfelelő támogatás hiányában - melyek 
alapvetően elérhetőek a munkahelyükön -, akadályozottak lehetnek, így megnő a kockázata annak, hogy elveszíthetik 
a jövedelmüket és munkájukat. Ezenkívül a COVID-19 okozta intézkedések közvetetten befolyásolhatják a 
fogyatékossággal élőket azáltal, hogy megakadályozzák a háztartás tagjainak és kenyérkeresőinek munkavégzését, 
negatívan befolyásolva így a háztartás teljes jövedelmét. A jövedelem hiánya, aránytalan terhet jelent a 
fogyatékossággal élő személyek és háztartásaik számára, amelyek jellemzően többletköltségekkel és kiadásokkal 
szembesülnek a fogyatékosság okán (akadálymentesített ház és felszerelés, gyógyászati-, és segítő eszközök, sajátos 
áruk és szolgáltatások stb.), és gyorsabban kerülnek szegénységbe. 

 
Melyek az ígéretes gyakorlatok? 

 
• A COVID-19-re adott válaszként Bulgária, Málta és Litvánia megnövelte szociális védelmi rendszereinek 

finanszírozását a szociális támogatási szolgáltatások kiterjesztése és a kedvezményezettek számának növelése - 
többek között a fogyatékossággal élő személyek - érdekében. 21 

• Argentínában és Peruban a fogyatékossági ellátásokat kapó személyek magasabb összeget kapnak a COVID-19 
válság fényében.22 Franciaország is bejelentett egy hasonló intézkedést, amely a fogyatékossági támogatás 
kedvezményezettjeit érinti23, és Tunézia sürgősségi terve is tartalmazza az alacsony jövedelmű háztartások, a 
fogyatékossággal élő személyek és a hajléktalanok anyagi támogatását. 24 

• Az Amerikai Egyesült Államok25 adókedvezményes programokat hozott létre, amelyek ebben az összefüggésben 

https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action%3Bjsessionid%3Ddd5vZXh8uPFDr9jr9AF0cWyLyVe__X3Q98ZUnjnkP0mkMYrSRmJT!-1463413688?id=56029


hozzájárulhatnak a fogyatékossággal élő személyek pénzügyi helyzetének enyhítéséhez. 
 

Melyek azok a kulcsfontosságú intézkedések, amelyeket az államok és más érintettek meghozhatnak? 
 
• Pénzügyi támogatás nyújtása a jövedelem nélkül maradt fogyatékossággal élő személyek számára (pl. 

átalányösszegek; adókedvezményes intézkedések, áruk támogatása stb.). 
• A meglévő fogyatékossági ellátások emelése, többek között a kiegészítő költségek fedezésére történő előlegfizetések 

révén. 
• A fogyatékossággal kapcsolatos hamarosan lejáró jogosultságok automatikus meghosszabbítása. 
• Pénzügyi kompenzáció nyújtása azon fogyatékossággal élő önálló vállalkozók számára, akiknek a jövedelme 

csökken. 
• Alakítsanak ki pénzügyi segítségnyújtási programokat azok számára, akik fogyatékossággal élő családtagjaik 

támogatása vagy megfertőződése megakadályozásának okán hagyják ott a munkahelyüket, viszont nem 
vonatkoznak rájuk a munkanélküliségi vagy a betegellátási juttatások. 

• Pénzügyi támogatás nyújtása, ideértve az adójóváírásokat is, a fogyatékossággal élő személyek munkáltatóinak a 
távmunkához szükséges felszerelés biztosítása érdekében. 

• Gondoskodjanak arról, hogy az élelmezés-ellátási rendszerekbe a fogyatékossággal élő személyeket is bevonják, 
és hogy azok feleljenek meg az igényeiknek, ideértve a logisztikai intézkedéseket az ételek házhozszállításánál. 

 
Hivatkozások 

 
• ILO, No one left behind, not now, not ever Persons with disabilities in the COVID-19 response 
• UNPRPD, ILO and others, Disability inclusive social protection response to COVID-19 crisis 
• International Monetary Fund, Policy responses to COVID-19 

 

5. HOGYAN ÉRINTI A COVID-19 A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK TANULÁSHOZ 

VALÓ JOGÁT? 
 

A fogyatékossággal élő személyek esetében kevésbé valószínű, mint másoknál, hogy befejezzék tanulmányaikat, és 
valószínűbb, hogy teljes egészében kizárják őket az iskolából.26 A COVID-19 miatt a legtöbb állam ideiglenesen bezárta 
az oktatási intézményeket27, amely minden tanulót érint, ideértve a fogyatékossággal élőket is. Az oktatás zavarainak 
csökkentése érdekében egyes államok távoktatási gyakorlatokat alkalmaznak. Ezekben az esetekben azonban a 
fogyatékossággal élő tanulók akadályokkal szembesülnek, mivel hiányzik a szükséges felszerelés, az internethez való 
hozzáférés, a hozzáférhető anyagok és az online iskolai programok követéséhez szükséges támogatás. Ennek 
eredményeként sok fogyatékossággal élő tanuló lemarad, különösen az értelmi fogyatékossággal élő tanulók. 

Továbbá, a fogyatékossággal élő tanulókra negatív hatással vannak az iskola bezárásának más dimenziói is, ideértve az 
iskolai étkezéshez való hozzáférést, valamint a társaikkal való játék- és sportolási lehetőségek hiányát. 

 

Melyek az ígéretes gyakorlatok? 
 
• Az Amerikai Egyesült Államok egy iránymutató dokumentumot adott ki az alkalmazandó szövetségi jogszabályhoz, 

a Fogyatékossággal élő személyekről szóló törvényhez.28 
• Ecuador ajánlásokat adott ki a tanárok számára az otthon elszigetelten maradó gyermekek oktatásának 

támogatására.29 
• Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága információkat tett közzé és rendszereket hozott létre a szülők 

és gondozók támogatására, hogy útmutatást adjanak különböző feladatköreik összehangolásához, valamint a 
fogyatékossággal élő gyermekek oktatási folyamatának jobb támogatásához.30 

 
Melyek azok a kulcsfontosságú intézkedések, amelyeket az államok és más érintettek meghozhatnak? 

 
• Világos útmutatást kell nyújtani az oktatási terület és az iskolák vezetői számára kötelezettségeikről, valamint a 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741287.pdf


rendelkezésre álló, változatos segédanyagokról az iskolán kívüli oktatás biztosításához. 
• Biztosítani kell az internethez való hozzáférést a távoktatáshoz, és a szoftverek hozzáférhetőségét a 

fogyatékossággal élő személyek számára, többek között segítő eszközök és ésszerű alkalmazkodás révén. 
• Iránymutatást, képzést és támogatást kell nyújtani a tanároknak a távoktatáson keresztül megvalósítható inkluzív 

oktatásról. 
• Szoros együttműködés kialakítása a szülőkkel és a gondozókkal a fogyatékossággal élő gyermekek korai oktatása 

érdekében. 
• Útmutatás és támogatás nyújtása a távolból szülők és gondozók számára a technikai eszközök használatához és a 

fogyatékossággal élő gyermekek oktatási folyamatának támogatása érdekében. 
• Hozzáférhető anyagok kidolgozása a fogyatékossággal élő tanulók számára a távoktatás támogatása érdekében. 
• Hozzáférhető, audiovizuális oktatási anyagok kidolgozása, amelyek különböző médiumokon keresztül 

terjeszthetők (például igény szerint online, vagy televíziós oktatási programokon keresztül stb.). 
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6. MILYEN HATÁSSAL BÍR A COVID-19 A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK ERŐSZAK 

ELLENI VÉDELEMHEZ VALÓ JOGÁRA? 
 

A fogyatékossággal élő személyeknél nagyobb az erőszak kockázata, különösen akkor, amikor el vannak szigetelve. A 
fogyatékossággal élő nők és lányok körében magasabb a nemi alapú, szexuális, élettársi és családon belüli erőszak 
aránya.31 A fogyatékossággal élő nők és lányok nemcsak más nőkhöz képest vannak magasabb kockázatnak kitéve az 
erőszak tekintetében, hanem a fogyatékossággal élő férfiaknál is magasabb arányban érinti őket.32 Noha a 
fogyatékosságról és a nemi alapú erőszakról a COVID-19 összefüggésében jelenleg nem állnak rendelkezésre 
információk, a tapasztalatok azt mutatják, hogy hasonló körülmények között a fogyatékossággal élők különösen 
veszélyeztetettek.33 
 
A családon belüli erőszak jelentése, valamint az ehhez kapcsolódó, segítő szolgáltatásokhoz és támogatáshoz való 
hozzáférés különösen nehéz a fogyatékossággal élő személyek számára, mivel ezek a szolgáltatások általában nem 
fordítanak különös figyelmet a fogyatékossággal élő személyekre, illetve az akadálymentességre. A segélyvonalak 
gyakran nincsenek felszerelve tolmácsolási szolgáltatásokkal a siket és siketvak személyek számára, és a sürgősségi 
menhelyek és szolgáltatások pedig nem állnak készen a fogyatékkal élők igényeinek kielégítésére. 

 
Melyek az ígéretes gyakorlatok? 

 
Peruban útmutatásokat tettek közzé az önkormányzatok számára a fogyatékossággal élő személyek telefonon 
történő elérésére a válság idején, illetve személyesen a vészhelyzet feloldását követően, jelezve, hogy az 
önkormányzatok kötelesek jelenteni erőszakos cselekményeket a hatóságok felé.34 Ezen kívül az OHCHR nem tudott új 
ígéretes gyakorlatokat azonosítani ezen a területen, ami az aggodalomra ad okot. Számos ország továbbra is 
hozzáférhető forródrót-szolgáltatásokat, segítséget és jelentéstételt biztosít a siket személyek számára, ideértve 
szöveges üzenet-, és videotelefon-szolgáltatásokat.35 Néhány jó gyakorlat a lenti hivatkozások között került 
felsorolásra. 

 
Melyek azok a kulcsfontosságú intézkedések, amelyeket az államok és más érintettek meghozhatnak? 

 
• Gondoskodjanak arról, hogy a jelentési mechanizmusok, a forródrót-szolgálatok, a sürgősségi menhelyek és az 

egyéb segítségnyújtási formák hozzáférhetőek legyenek a fogyatékossággal élő személyek számára. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://en.unesco.org/covid19


• A fogyatékossággal élő személyek, különösen az elszigetelten élők helyzetének nyomon követése proaktív 
kapcsolatfelvétel formájában, többek között közösségi és önkéntes hálózatok révén. 

• A figyelemfelkeltés és képzés biztosítása a fogyatékossággal élő személyek, különösen a fogyatékossággal élő 
nőket és lányokat érintő erőszak kockázatáról, valamint a támogatási hálózatok előmozdítása, ideértve a sorstárs-
segítés ösztönzését. 
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7. MILYEN HATÁSA VAN A COVID-19 VÍRUSNAK AZ OLYAN NÉPESSÉGCSOPORTOKRA, 

AMELYEKBAN A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK FELÜLREPREZENTÁLTAK? 

 

a. FOGYATÉKOSSÁGGAL ELŐ FOGVATARTOTTAK 
 

A fogyatékossággal élő személyek száma - különösen a pszichoszociális- és értelmi fogyatékossággal élő személyeké - 
felülreprezentált a börtönökben.36 Esetükben kiemelkedő a fertőzés kockázata, mivel a fertőzés magas kockázattal jár 
a zsúfolt és egészségtelen körülmények között, ahol a társadalmi távolságtartás nem lehetséges. Különösen sok 
fogyatékossággal élõ fogoly szorul társai informális támogatására az élelemhez való hozzájutás, a mozgás és a fürdés 
terén, a börtönök egészségügyi szolgáltatásai pedig általában nem felelnek meg a szükségleteiknek. 
 
Ezekkel a kihívásokkal nemcsak az igazságszolgáltatási, büntetés-végrehajtási rendszerekben fogvatartott és előzetes 
letartóztatásban lévő fogyatékossággal élő személyek szembesülnek, hanem azok is, akik jelenleg bármilyen formában 
közigazgatási vagy egyéb fogvatartás alatt állnak, ideértve a fogyatékossággal élő migránsokat is, akiket a 
bevándorlási fogvatartásban tartanak. 

 

Melyek az ígéretes gyakorlatok? 
 
• Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szabadon engedik azokat a fogvatartottakat, akiknek 

kevesebb, mint két hónap maradt hátra büntetésük teljesítéséből.37 Az Amerikai Egyesült Államokban több 
államban is szabadon engedték a fogvatartottakat, vagy elindították a szabadon bocsátás folyamatát.38 Hasonló 
szabadon bocsátásokra került sor Iránban, Törökországban és Indonéziában. Kolumbiában azokat a 
fogyatékossággal élő személyeket, akiknek képességbeli korlátozásaik megakadályozzák őket a védelmi 
intézkedések autonóm végrehajtásában, belefoglalják a korai szabadon bocsátás kedvezményezettjei közé.39 
Hasonlóképpen, Argentínában a Legfelsőbb Bíróság és a Büntető Fellebbviteli Bíróság a fogyatékossággal élő 
személyeket a börtönből való szabadon engedés kedvezményezettjeként azonosította.40 Brazíliában a Nemzeti 
Igazságügyi Tanács ajánlást adott ki a fogyatékossággal élő fogvatartottak felülvizsgálatára, újbóli értékelésére és 
szabadon bocsátására, ideértve a fiatalkorúak büntető rendszerét is.41 

 
Melyek azok a kulcsfontosságú intézkedések, amelyeket az államok és más érintettek meghozhatnak? 

 
• Csökkentsék a börtönök népességét a fogvatartottak veszélyeztetett csoportjainak szabadon engedése révén, 

ideértve a fogyatékossággal élőket is, korai szabadon bocsátás és próbaidő alkalmazásával vagy a büntetések 
lerövidítésével, illetve megváltoztatásával, valamint az előzetes letartóztatás alkalmazásának csökkentésével, és 
haladéktalanul biztosítsanak támogatást számukra a közösségekben családi- és/vagy informális hálózatokon 
keresztül, valamint állami vagy magánszolgáltatók által nyújtott támogatási szolgáltatások finanszírozásával. 

• Megelőző intézkedéseket hajtsanak végre a börtönökben a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében, 
ideértve a fogyatékossággal élő fogvatartottak azonosítását és a támogatáshoz, ételhez, vízhez és személyes 

https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities


higiéniához való hozzáférésük biztosítását; hozzanak intézkedéseket az elkülönítésre és társadalmi távolságtartásra 
vonatkozóan; használjanak védőeszközöket és javítsanak a higiéniai feltételeken. 

 
Hivatkozások 

 
• WHO, Prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention 
• UN Inter Agency Standing Committee, COVID-19: focus on persons deprived of their liberty 

 

b. MEGFELELŐ LAKHATÁSSAL NEM RENDELKEZŐ, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK 
 

A fogyatékossággal élő személyek száma, különösen a pszichoszociális- és értelmi fogyatékossággal élőké szintén 
felülreprezentált a legszegényebb népesség körében. A fogyatékossággal élő hajléktalan személyek, valamint a 
menedékhelyeken és nem lakhatásra szolgáló területeken élők különösen veszélyeztetettek a COVID-19 
szempontjából a túlzsúfoltság, a vízhez és tisztálkodási lehetőségekhez való hozzáférés hiánya, valamint a már 
meglévő betegségeik miatt. 
 
A COVID-19 vészhelyzet arra késztette a hajléktalanokat, ideértve a fogyatékossággal élőket is, hogy menedéket és 
támogatást keressenek, túlzsúfolva a sürgősségi ellátórendszert, és így terjesztve a vírust. Hátrányos helyzetben 
vannak azok a személyek is, akik életkörülményeik miatt nem tudják betartani a társadalmi távolságtartást. 

 
Melyek az ígéretes gyakorlatok? 

 

• Az Amerikai Egyesült Államokban a hajléktalansággal kapcsolatos járványügyi intézkedéseket konkrét 
iránymutatások mentén hajtották végre, amelyek a fogyatékosság kommunikációbeli dimenzióját is figyelembe 
vették. 

• Chilében a kormány bejelentette, hogy megerősíti utcai erőfeszítéseit az egészségügyi szolgáltatások nyújtása 
terén a hajléktalan személyek számára. 

• Argentínában több mint 1000 ágyat készítettek elő egy nagy létesítményben, hogy sürgősségi menedéket 
biztosítsanak a társadalmi távolságtartáshoz azok számára, akik nem igényelnek magas fokú orvosi beavatkozást. 

 
Melyek azok a kulcsfontosságú intézkedések, amelyeket az államok és más érintettek meghozhatnak? 

 

• Gondoskodjanak arról, hogy a fogyatékossággal élő hajléktalanokat méltósággal és tisztelettel kezeljék, 
valamint, hogy az elsődleges beavatkozók kommunikációs képzést és útmutatást kapjanak az erőszakos helyzetek 
elkerülése érdekében. 

• Kerüljék a nem hivatalos lakóhelyek kényszerű kiürítését, mivel ez felgyorsíthatja a vírus terjedését. Kezeljék a 
fogyatékossággal élő hajléktalan személyeket ott, ahol élnek, és biztosítsanak számukra biztonságos, 
akadálymentes menedéket, ahol lehetséges. 

• Derítsék fel a különböző, lehetséges menedékhelyeket, amelyek a társadalmi távolságtartást biztosítják, 
ideértve a bérelt ingatlanokat, szállodákat, konferenciaközpontokat és stadionokat, megfelelő higiéniával és 
megfelelő életkörülményekkel. 

• Nyújtsanak tisztálkodási lehetőségeket az utcákon, beleértve vizet, szappant, mosdókagylókat és egyéb feltételeket. 
 

Hivatkozások 
 
• UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, COVID-19 Guidance: Protection for those living in 

homelessness 
• UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, COVID-19 Guidance: Protecting residents of informal 

settlements 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
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HIVATKOZÁSOK – ÁLTALÁNOS 
 
• CRPD Committee and Special Envoy of the UN Secretary-General on Disability and Accessibility, Joint Statement: 

Persons with Disabilities and COVID-19 
• International Disability Alliance, COVID-19 and the disability movement 

• International Disability and Development Consortium: Repository of resources of disability inclusion and COVID-19 

• ILO, No one left behind, not now, not ever: Persons with disabilities in the COVID-19 response 

• Regional and international organizations of people with psychosocial disabilities, Statement on COVID19 and 

persons with psychosocial disabilities with recommendations 

• UN working to ensure vulnerable groups not left behind in COVID-19 response 

• UN ESCAP: Ensuring Disability Rights and Inclusion in the Response to Covid-19 

• UN Inter Agency Standing Committee, COVID-19: focus on persons deprived of their liberty 

• UNPRPD, ILO and others, Disability inclusive social protection response to COVID-19 crisis 

• UN Special Rapporteurs and independent experts, No exceptions with COVID-19: “Everyone has the right to life- 

 saving interventions” 

• UN Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, COVID-19: Who is protecting people with 

disabilities? 

• UNFPA, Guidelines for Providing Rights-Based and Gender-Responsive Services to Address Gender-Based Violence 

and Sexual and Reproductive Health and Rights for Women and Young Persons with Disabilities 

• UNICEF, COVID-19: Considerations for Children and Adults with Disabilities 

• WHO, Disability considerations during the COVID-19 outbreak 

• WHO, Infection Prevention and Control guidance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID-19, Interim 

guidance, 21 March 2020 

• WHO, Prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention 
 

1 See http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html. 
2 See https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf. 
3 See https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of- 
determination 
4 See https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__tn =-UC-R 
5See https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html 
6 Adelina Comas-Herrera and Joseba Zalakain, “Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international evidence”, 

International Long term care policy network, 12 April 2020, p 5. 
7 See http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf 
8 Statement by regional and international organizations of people with psychosocial disabilities with recommendations in the context of COVID- 
19 pandemic, at https://dkmedia.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial- 
disabilities-final_version.pdf 
9 Att the beginning of the outbreak in China, a 16-year old adolescent with cerebral palsy died because his family members were isolated leaving 
him behind with no support. 
10 Paraguay’s Disability Focal Point (SENADIS) launched its use of social media to provide information in sign language, promoting access by the 
deaf community. 
11 See SENADIS, Panamá toma medidas para la inclusión de las personas con discapacidad frente al covid-19, 3.1. 
12 See https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid- 
19-novel-coronavirus-new-zealand-sign-language 
13 See https://coronavirus.gob.mx. 
14 Argentina, Decree 297/2020, Article 6.5. 
15 Such practice is promoted by States, such as Colombia (see https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13- 
personas-con-discapacidad.covid-19.pdf) 
16 See SENADIS, Panamá toma medidas para la inclusión de las personas con discapacidad frente al covid-19, 3.3. 
17 See United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Coronavirus outbreak FAQs: what you can and can't do, section 15. 
18 See Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé des personnes handicapées, at https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du- 
neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement 
19 See OECD, Sickness, Disability and Work. Breaking the barriers, page 23, indicating that persons with disabilities present higher rates of 
inactivity compared to others: 49% to 20%, respectively. 
20 See, UNDESA, Disability and Development Report, page 157, Figure II.81, indicating that persons with disabilities are 9% more represented 
among the self-employed (Data on 19 countries) 
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https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
http://www.chrusp.org/file/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-working-ensure-vulnerable-groups-not-left-behind-covid-19
https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_policy_brief_COVID19PWDs.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E&fbclid=IwAR0BtrEp7xOtFlARx_MRhcdxTyNJCVymIS0eBi55zc8Q4P9QysdtzvZDS3k
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-young-persons-disabilities
https://www.unicef.org/disabilities/
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__tn__=-UC-R
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_covid_testing_guidance.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://www.facebook.com/senadispy/
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid-19-novel-coronavirus-new-zealand-sign-language
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid-19-novel-coronavirus-new-zealand-sign-language
https://coronavirus.gob.mx/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335741/norma.htm
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement
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21 Bulgaria, State Gazette, 24 March 2020, Art.12; IMF, Policy responses to COVID-19, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy- 
Responses-to-COVID-19#T 
22 See https://www.argentina.gob.ar/noticias/bono-extraordinario-para-las-personas-con-discapacidad-que-cobran-pensiones-no 
23 See https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php 
24 IMF, Policy responses to COVID-19, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T 
25 See https://www.benefits.gov/benefit/945 
26 E.g. for primary school, completion rate of persons with disabilities is 56% compared to 73% for others. 
27 UNESCO estimates that closures are impacting over 91% of the world’s student population. See 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 
28 See USA, Department of Education, Questions and answers on providing services to children with disabilities during the coronavirus disease 
2019 outbreak, March 2020. 
29 See https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Anexo-2-RECOMENDACIONES-A-LOS-DOCENTES-PARA-BRINDAR- 
APOYO-PEDAGÓGICO-A-LOS-ESTUDIANTES-EN-AISLAMIENTO-EN-FUNCIÓN-DE-PREVENIR-POSIBLES-CONTAGIOS-POR-ENFERMEDADES- 
RESPIRATORIAS.pdf 
30 See United Kingdom, https://www.gov.uk/guidance/supporting-your-childrens-education-during-coronavirus-covid-19. See also, 
https://www.gov.uk/guidance/help-children-with-send-continue-their-education-during-coronavirus-covid-19 
31 World Health Organization, COVID-19 and violence against women What the health sector/system can do, at 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf 
32 UNDESA, Disability and Development Report, pp. 7, 16, 113-115, 249-252, at https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability- 
Final.pdf; Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, A/72/133, para 35. 
33 Emma Pearce, Disability Considerations in GBV Programming during the COVID-19 Pandemic, at https://gbvaor.net/sites/default/files/2020- 
03/Disability%20Considerations%20in%20GBV%20programming%20during%20COVID_Helpdesk.pdf 
34 Peru, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Resolución Viceministerial N° 001-2020-MIDIS/VMPES, 24 April 2020, at 
https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-legales/484313-001-2020-midis-vmpes 
35 Australia’s National sexual assault, domestic and family violence counselling service https://www.1800respect.org.au/accessibility/ ; UK’s 

Coronavirus (COVID-19): support for victims of domestic abuse https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-and- 
domestic-abuse/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-domestic-abuse#disability-specialist-services 
36 Penal Reform International, Global Prison Trends 2020, at https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/04/Global-Prison-Trends- 
2020-Penal-Reform-International.pdf 

37 Guidance: Coronavirus (COVID-19) and prisons, at https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-and-prisons 
38 https://www.prisonpolicy.org/virus/virusresponse.html 
39 Colombia, Decreto legislativo 546, 14 April 2020, at 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20546%20DEL%2014%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 
40 Argentina, National Supreme Court of Justice, Acordada 10/2020, and complementary regulation, Federal Court of Criminal Appeal, Acordada 
9/2020, at https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/Acordada-9.20-CFCP.pdf 
41 Brazil, National Justice Council, recommendation 62, 17 March 2020, at https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62- 
Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf. 
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https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php
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https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
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