
مالحظات مربوط 
به افراد دچار 

معلولیت در دوران 
شیوع کووید-19

در تاریخ 30 ژانویه سال 2020، سازمان بهداشت جهانی 
(WHO) شیوع بیماری جدیدی به نام »کرونا ویروس« 
یا همان کووید-19 را به دلیل سرعت و شدت سرایت 

آن، به عنوان یک »وضعیت اضطراری بهداشت عمومی 
در جهان« (PHEIC) اعالم کرد.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) و سازمان های بهداشت 
عمومی سراسر جهان برای مهار کووید-19 دست به کار 

شده اند.1 برخی از اقشار جامعه، مانند افراد دچار معلولیت، 
ممکن است بیشتر از همه در معرض خطر کووید-19 

قرار داشته باشند. در صورت انجام اقدامات مناسب 
و پیشگیری های الزم توسط دست اندرکاران اصلی، می توان 

این خطرات را کاهش داد.
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کووید-19

چرا در دوران شیوع کووید-19، باید به افراد دچار 

معلولیت توجه بیشتری شود؟ 

باید اقدامات الزم صورت گیرد تا افراد دچار معلولیت همیشه، از جمله در دوران شیوع 

کووید-19، بتوانند به خدمات مر اقبتهای بهداشتی، آب سالم، و اطالعات بهداشت  

عمومی مورد نیاز، دسترسی داشته باشند. 

قرار دارند:  افر اد دچار معلولیت به دالیل زیر بیشتر در معرض خطر ابتال به کووید-19

 – ناتوانی در انجام کار های بهداشتی اولیه، از جمله شستن دستها (ممکن است فرد به 
سینک دستشویی، سینک ظرفشویی، یا شیر آب دسترسی فیزیکی نداشته باشد یا نتواند  

 از نظر فیزیکی دستهای خود را به طور کامل به هم بمالد)؛ 

 – ناتوانی در ر عایت فاصلهگذاری اجتماعی به دلیل نیاز به پشتیبانی بیشتر یا بستری بودن 
در یک مرکز مراقبتی؛ 

 – نیاز به لمس اشیا برای کسب اطالعات در مورد محیط یا برای پشتیبانی فیزیکی؛ و 

 – موانع موجود برای دسترسی به اطالعات بهداشت عمومی. 

اگر افراد دچار معلولیت به ویروس کووید-19 آلوده شوند، به دالیل زیر ممکن است بیشتر 

در معرض خطر ابتال به نوعی شدید از این بیماری قرار بگیرند: 

 – وضعیت سالمتی نامناسب موجود که ناشی از معلولیت آنها است؛ و 

 – موانع موجود برای دسترسی به مر اقبتهای بهداشتی. 

همچنین، افراد دچار معلولیت ممکن است به دلیل کاهش شدید خدماتی که بدان متکی 

هستند، به نحوی نامتناسب تحت تأثیر شیوع این بیماری قرار بگیرند. 



کووید-19
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مالحظاتی برای مقامات ذیربط 

  های آنهاخانوادهاد دچار معلولیت وتبط با افراقدامات مر

 ا کاهش دهیدر 19فتن در معرض ویروس کووید-ار گرخطر بالقوه قر

همه افراد دچار معلولیت و   خانوادههای آنها باید دستور العملهای سازمان بهداشت 

جهانی درباره اقدامات محافظتی اولیه در دوران شیوع کووید-19 ، مانند بهداشت دستها، 

در صورتی که در رعایت این آداب تنفس، و   فاصلهگذاری اجتماعی، را ر عایت کنند.2

اقدامات محافظتی اولیه مشکل دارید  (به عنوان مثال، بر ای شستن منظم دستها 

به سینک دستشویی/روشویی/شیر آب دسترسی ندارید)، از اعضای خانواده، دوستان، 

یا  پرستار خانگی خود کمک بگیرید. به عالوه: 

 – فاصله گذاری اجتماعی به میزان حداقل یک متر از دیگران را رعایت کنید. 

 –  تا حد امکان از حضور در محیطهای شلوغ خودداری کنید، و  تماس فیزیکی خود با  دیگران 
را به حداقل برسانید. در صورت لزوم، در ز مانهای خلوت به سوپرمارکت یا داروخانه  

 بروید. تا حد امکان، از فروشگاههایی استفاده کنید که ساعات خاصی را  برای  حضور افراد 

دچار معلولیت تعیین کر دهاند. 

 – خریدهای خود را به صورت آنالین یا از طریق تلفن انجام دهید، یا با کمک گرفتن از اعضای 
 خانواده، دوستان، یا پرستار خانگی خود، از حضور در محیطهای شلوغ پرهیز  کنید.

 – با خرید مواد غذایی، مواد شوینده، داروها، یا وسایل پزشکی به صورت عمده،  
از  دفعات  حضور خود در اماکن عمومی بکاهید. 

 – در صورت امکان دور کاری کنید، بهخصوص اگر محیط کار شما عموما  شلوغ است.

 – در صورت استفاده از وسایل کمکی، مثل صندلی چرخدار، عصا، تخت ویژه جابجایی 
افراد دچار معلولیت، عصای سفید، یا هر وسیله دیگری که اغلب در فضاهای عمومی  

مورد استفاده قر ار میگیرد، آنها را به طور مرتب ضدعفونی کنید. 

ً

 ا در اختیار داشته باشیدان خانگی ردر صورت نیاز به پرستار خانگی، فهرستی از پرستار
 ان تماس بگیرید.نطینه شدن یک یا چند نفر از آنها، بتوانید با دیگرمان بیماری یا قردر ز تا

– 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 2 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


کووید-19

 ان خانگیپرستار جسمی اعضای خانواده و سالمت روانی و  

 

 

  

  

 

 

  

 – در صورت استخدام پرستار خانگی خود از طریق یک مؤسسه، بررسی کنید که آن مؤسسه  
چه اقدامات اضطراری را برای مقابله با کمبود احتمالی پرستار خانگی پیش بینی کرده   

است. با اعضای خانواده و  دوستانتان در مورد پشتیبانی های بیشتری که می توانند به شما 

ارائه دهند و  وضعیت  هایی که میتوانید با آنها تماس بگیرید، صحبت کنید. 

 – ساز مان های ذیربط موجود در جامعه خود، که در صورت نیاز به کمک میتوانید با آنها 
تماس بگیرید، را شناسایی کنید. 

 آماده کنید 19ان ابتالی احتمالی به کووید-ای دورا برخانواده خود ر

 – مطمئن شوید که در صورت ابتال به این بیماری، اعضای خانواده و  دوستان مورد 
اعتمادتان از همه اطالعات مهم، از جمله بیمه درمانی، داروهایتان، و  نیازهای مراقبتی

هریک از وابستگان شما  (کودکان، والدین پیر، یا حیوانات خانگی)، آگاه هستند. 3

 – برای تماس با متخصصان یا خطوط ویژه مر اقبت های بهداشتی، از توصیههای محلی 
پیروی کنید. 

 – مطمئن شوید که در صورت ابتالی شما به کووید-19 یا نیاز به کمک، همه اعضای 
 خانواده تان میدانند که باید چه اقداماتی را انجام دهند. 

 –  اگر اعضای خانوادهتان در دسترس نیستند، افراد موجود در شبکه پشتیبانی را به آنها 
معرفی کنید تا در صورت ابتالی شما به این بیماری، بتوانند با آنها تماس بگیرند. 

 – شماره تلفن خدمات درمان از راه دور 4 و خطوط ویژه را داشته باشید تا در صورت داشتن 
پرسش یا نیاز به کمک های پزشکی غیرضروری، بتوانید با آنها تماس بگیرید. 

 – مطمئن شوید که همه اعضای خانواده و  پرستاران خانگی، اقدامات اولیه جهت پیشگیری 
از کووید-19، مانند شستشوی دست ها، را رعایت می کنند. 

 – دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی درباره مالحظات بهداشت روانی 
و  دستورالعمل های مربوط به مدیریت بیماری های غیرواگیر در دوران شیوع کووید- 19 

را  رعایت کنید.5،  6

 – کودکان دچار معلولیت را به بازی، مطالعه، یادگیری، و  ارتباط با دوستان از طریق تلفن، 
 پیامک، یا رسانههای اجتماعی تشویق کنید. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 3 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 تباطمانی سنتی با استفاده از امکانات اراکز درمانی در خارج از مرهای دراقبتائه مراه دور عبارت است از ارمان از ردر
 فناوری مجازی. اه دور ور از

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations. 5 
pdf?sfvrsn=6d3578af_2 
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 – در صور تی که یکی از اعضای خانوادهتان مشکوک به آلودگی به ویروس کرونا است، 
آن  فرد باید قرنطینه شود، ماسک بزند، و   هرچه سریعتر آز مایش بدهد.7 در ضمن، باید تمام 

سطوح ضدعفونی و  عالئم همه اعضای خانواده کنترل گردد. در صورت امكان، کلیه  افرادی 

که سیستم ایمنی ضعیفی دارند یا بیمار هستند را تا پایان دوره قرنطینه به یک مکان دیگر  

منتقل کنید. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 7 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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اقداماتی بر ای دولتها 

 تباطات بهداشت عمومی قابلار مطمئن شوید که اطالعات و
 است دسترسی

 – برای تمام رویدادها و  ارتباطات زنده و  ضبط شده، زیرنویس یا، در صورت امکان، ترجمه 
به زبان اشار ه تعبیه کنید؛ از جمله در سیستم پخش خطابه های ملی، نشستهای خبری، 

و   رسانههای اجتماعی زنده. 

 – مطالب عمومی را به فر مت »آسانخوان« بنویسید تا افر اد دچار معلولیتهای ذهنی 
یا  اختالالت شناختی نیز بتوانند از آنها استفاده کنند. 

 – اطالعات و  مطالب نوشتاری ر ا با استفاده از قالبهای مناسب (مانند »Word«)، عناوین 
 ساختاریافته، چاپ بزرگ، نسخههای بریل، و   قالبهای مناسب برای افراد ناشنوا ارائه 

کنید تا افراد دچار معلولیت نیز بتوانند از آنها استفاده کنند. 

 – بر ای تصاویر استفاده شده در اسناد یا رسانههای اجتماعی، زیرنویس تعبیه کنید. 
از  تصاویر مرتبط استفاده کنید و  از درج تصاویری که باعث تحقیر افراد دچار معلولیت می 

شود خودداری نمایید. 

 – برای انتشار اطالعات بهداشت عمومی، با ساز مانهای مرتبط با افراد دچار معلولیت، 
از  جمله نهادهای حمایتی و  ار ائهدهندگان خدمات ویژه افراد دچار معلولیت، همکاری کنید. 

 های پشتیبان آنهاشبکه اد دچار معلولیت وای افرا براقداماتی هدفمند ر
 انجام دهید

با افراد دچار معلولیت و  ساز مانهای نماینده آنها همکاری و  سریعا  اقدامات مالی و اداری ً

مورد نیاز آنها را شناسایی کنید، از جمله: 

 – جبران خسارت مالی خانواده ها و  پرستاران خانگی که باید برای مراقبت از عزیزان خود 
مرخصی بگیرند. این کار را می توان با پرداخت 

 – حقوق موقت به اعضای خانواده که در ساعات عادی کار مجبور به مراقبت از فرد دچار 
معلولیت هستند، انجام داد. 

 – جبران خسارت مالی خانواده ها و  پرستاران خانگی که جزء کارمندان موقت مؤسسه 
خدمات ویژه افراد دچار معلولیت هستند، ممکن است خودشان هم نیاز به قرنطینه 

داشته باشند، و  در صورت حضور در محل کار، ممکن است افراد دچار معلولیت را نیز در 

معرض خطر آلودگی به ویروس قرار دهند. 

 –  اتخاذ سیاست های انعطافپذیر، دورکاری، و  فراهم کر دن کمکهای مالی جهت تأمین 
تجهیزات مورد نیاز برای این منظور. 

– اتخاذ اقدامات مالی  (معموال  به صورت بسته های تشویقی اقتصادی عمومیتر)، که شامل  
افر اد دچار معلولیت هم میشود، مانند پرداخت مبلغی پول به افراد واجد شرایط، کاهش 

مالیات، تخصیص یارانه اجناس، و/یا ارفاق و  تعویق بدهی ها به دولت. 

 – اتخاذ اقدامات مناسب توسط مدارس و  سایر نهادهای آموزشی برای اطمینان از ادامه 
 تحصیل آن دسته از دانشآموزان دچار معلولیت که ممکن است برای مدتی طوالنی تر 

به  تحصیل از راه دور نیاز داشته باشند. 

ً
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 اد دچار معلولیتی که بیشتر در معرض خطر این بیماری هستند،به افر
 بیشتری داشته باشید توجه

برای افراد دچار   – فراهم کردن یک خط ویژه در قالب های مختلف (مانند تلفن و  ایمیل )
معلولیت جهت برقراری ارتباط با دولت و  طرح پرسش ها، مشکالت، و   دغدغههای خود. 

 اد دچار معلولیته افردهندگان خدمات ویژائهای ارا براقداماتی هدفمند ر
 8جامعه انجام دهید در

با ارائه دهندگان خدمات ویژه افراد دچار معلولیت همکاری و  اقدامات الزم را برای تداوم 

خدمات آنها و  دسترسی ایشان به تجهیزات محافظتی اتخاذ کنید: 

 – مطمئن شوید مؤسساتی که پرستاران خانگی را برای مراقبت از افراد دچار معلولیت 
 استخدام میکنند، برای ز مان هایی که با کمبود پرستار روبرو میشوند، بر نامههای 

اضطراری ر ا پیشبینی کرده باشند. 

 – با ارائه دهندگان خدمات ویژه افراد دچار معلولیت همکاری کرده و ضمن کاهش موانع  
بوروکراتیک استخدام، اقدامات حفاظتی الزم، مانند بررسی پیشینه پرستاران خانگی 

توسط پلیس، را انجام دهید. 

 – در صورت رکود در فعالیت های این مؤسسات، پشتیبانی مالی کوتاه مدتی را برای آنها در 
نظر بگیرید تا از لحاظ مالی با مشکل مواجه نشوند. 

 – برای برقراری ارتباط ار ائهدهندگان خدمات ویژه افراد دچار معلولیت با دولت و طرح  
مشکالتشان، یک خط تلفن ویژ ه پیشبینی کنید. 

 – مؤسسات خدمات ویژه افراد دچار معلولیت را از حیث دسترسی به تجهیزات محافظت 
شخصی ر ایگان، از قبیل ماسک، پیشبند، دستکش، و   ضدعفونیکننده دست، در اولویت 

قرار دهید. 

 – شرایطی را فراهم آورید که پرستاران افراد دچار معلولیت نیز بتوانند همزمان با افراد 
قرار دارند، مورد آزمایش و  غربالگری قرار بگیرند . دیگری که در اولویت آزمایش کووید- 19

با افراد دچار معلولیت و  نهادهای نمایندگی آنها همکاری و  برای محافظت از کسانی 

که  بیشتر در معرض خطر ابتال به این بیماری هستند، اقدامات الزم را شناسایی 

و  اجرا  کنید: 

به افراد دچار معلولیت خدمات   – مطمئن شوید مؤسساتی که در محیط  های نهادی9
 میدهند بر نامههایی را برای تداوم خدمات خود طراحی و  اجر ا میکنند. 

 – افراد دچار معلولیت مقیم ز ندانها و   کانونهای اصالح و  تربیت را شناسایی و  برای اجرای 
اقدامات کنترل بیماری و  شناسایی رویدادهای غیرمنتظره احتمالی، با مقامات ذیربط 

همکاری کنید. 

ار ائهدهندگان خدمات ویژه افراد دچار معلولیت در جامعه عبارتند از مؤسساتی که خدمات مراقبتی، فرصت های شغلی  8  
 تخصصی، یا روشهای درمانی ویژه و  مشاوره های الزم را به افراد دچار معلولیت ارائه می دهند. 

  9 منظور از محیطهای نهادی، زندان، بیمارستان روانی، و  خانه سالمندان است. 
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 – برای افر اد دچار معلولیت بیخانمان، آب، غذا، سرپناه و  مر اقبتهای بهداشتی الزم را با  
رعایت اصل تساوی با دیگران فراهم کنید؛ و مطمئن شوید که قادر به انجام اقدامات  

محافظتی اولیه در بر ابر کووید-19 هستند.

 – مطمئن شوید که نیازهای افراد دچار معلولیت در اولویت عملیات آمادگی و مقابله  
با   شیوع کووید-19 در محیطهای بشردوستانه ویژه مهاجر ان اجباری، ساکنان کمپهای 

پناهندگان یا مهاجران، و  افراد مقیم حاشیه شهرها ( سکونتگاههای غیررسمی ) و ز اغههای 

شهری قرار گرفته باشد. 

 اد دچارهای افراری، نیازهای اقدامات اضطرنامهمطمئن شوید که در بر
 معلولیت لحاظ شده باشد

با افراد دچار معلولیت و  نهادهای نمایندگی آنها همکاری کرده و مطمئن شوید که در  

نیازهای آنها لحاظ شده باشد:   اعالنهای ضروری در مورد شیوع کووید- 19

 – پرستاران افراد دچار معلولیت کار کنان ضروری محسوب میشوند و  از مقررات حکومت 
نظامی یا دیگر موارد منع رفت و  آمد که ممکن است بر تداوم ارائه خدمات پشتیبانی تأثیر 

بگذارد، معاف هستند. 

 – افراد دچار معلولیتی که به خاطر ماندن در خانه دچار ناراحتی و  اضطر اب شدید میشوند 
را  از مقررات حکومت نظامی یا دیگر موارد منع رفت و  آمد معاف کنید و  به آنها اجازه 

دهید برای مدتی کوتاه و   به روشهایی ایمن، از خانه بیرون بیایند. 

 – شرایطی را فراهم آورید که افراد دچار معلولیت نیز مشمول اقدامات اضطراری باشند 
و  تبعیضی وجود نداشته باشد. سازوکارهای حمایت از حقوق بشر ویژه افراد دچار 

 معلولیت مقیم محیط های نهادی نباید تحتالشعاع اقدامات اضطراری قرار بگیرد. 
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 19مانی کووید-در های بهداشتی واقبتاهم آورید که مرا فرایطی رشر
 اگیر باشندفر فه، ودسترس، مقرون به صر در

  

 مانیاقدامات کادر در

 – شرایطی را فر اهم آورید که تمام كلینیكهای ار ائهدهنده آز مایشها و خدمات مربوط  
کامال قابل دسترسی باشند. موانع فیزیکی (مانند مسیر های ناهموار، پلهها،  به   کووید-19

فضاهای غیر قابلدسترسی یا تجهیزات سخت)؛ موانع رفتاری ( مانند انگهای اجتماعی 

نسبت به معلولیت و  عدم ارائه خدمات ضروری به افراد دچار معلولیت)؛ و موانع مالی  

را رفع کنید. شرایطی  ( مانند هزینههای باالی مربوط به درمان یا دسترسی به امکانات )
را فراهم آورید که افراد دچار معلولیت و  پرستار انشان، به اطالعات مربوط به خدمات 

بهداشتی کووید- 19 دسترسی داشته باشند.

 – اطالعات را به صورت قابل فهم و   در قالبهای متناسب با نیازهای مختلف ارائه دهید. 
تنها به اطالعات شفاهی یا کتبی بسنده نکنید، و  برای افرادی که دچار اختالالت ذهنی، 

شناختی، و   روانی اجتماعی هستند نیز روشهایی را در نظر بگیرید. 

 – برای بیان الزامات بهداشت عمومی و، در صورت لزوم، الزامات مرتبط با کووید-19، امکان 
مشاوره در منزل را برای افراد دچار معلولیت فراهم کنید. 

 – اطالعات مربوطه را بین کارکنان بهداشت و سالمت پخش کنید تا آنها نیز از عواقب  
بهداشتی و  اجتماعی بالقوه کووید-19برای افراد دچار معلولیت آگاه شوند. 

 – از افراد دچار معلولیتی که نیاز هایی پیچیدهتر دار ند، بهویژه در صورت قرنطینه یا ایزوله 
شدن، حمایت کافی به عمل آورید. در صورت لزوم، مر اقبتها را بین کارکنان بهداشت 

و   خدمات اجتماعی، خانوادهها، و  پرستاران خانگی هماهنگ کنید. 

 – مطمئن شوید که اختالالت افراد دچار معلولیت، ارزیابی کیفیت زندگی آنها، یا تعصبات 
 پزشکی تصمیمگیری در مورد تخصیص منابع کمیاب (به عنوان مثال، دستگاه تنفس 

ر ا تحتالشعاع قرار ندهد. بر ای اولویتبندی افرادی که بیشتر در  مصنوعی یا ونتیالتور )
معرض خطر هستند، از دستور العملهای ساز مان بهداشت جهانی پیروی کنید.10

خدمات درمان از ر اه دور یا »تلههلث« را ارائه دهید 

 – از خدمات مشاوره تلفنی، پیامک، و  کنفرانس ویدئویی برای ارائه خدمات درمانی 
و  پشتیبانی روانی اجتماعی به افراد دچار معلولیت استفاده کنید. از این گونه خدمات 

می توان برای سالمت عمومی آنها، الزامات توانبخشی، و  در صورت لزوم، نیازهای 

بهره گرفت.  مربوط  به کووید- 19

ً

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/ 10 

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
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 ا کنیداجر احی وا طرهای خدماتی مستمر رنامهبر  

  
 

 

 

 

 

 اد دچاره افردهندگان خدمات ویژائهاقدامات مربوط به ار

 معلولیت در جامعه

 – بر ای موقعیتهایی که با کمبود نیرو مواجه هستید، بر نامهریزی کنید؛ و در صورت لزوم،  
اقدامات الزم را برای افزایش کارمندان اداری، کادر فنی، و  پرستارها در نظر بگیرید. 

 – ضمن همکاری با دولت، موانع استخدامی را کاهش و در عین حال اقدامات حفاظتی،  
مانند بررسی صالحیت پرستارها توسط پلیس، را در دستور کار خود قرار دهید. 

 –  آموزشهای بیشتری را ارائه دهید و  در صورت امکان، از دور ههای آموزشی آنالین برای 
 آمادهسازی نیروی کار جدید و  افرادی استفاده کنید که وظایفی جدید ر ا بر عهده میگیرند. 

 – با سایر مؤسسات محلی خدمات ویژه افراد دچار معلولیت همکاری کنید و خدمات بسیار  
ضروری افراد دچار معلولیت را در اولویت قرار دهید. همچنین، افرادی که در صورت 

 کاهش خدمات بیشتر آسیب میبینند را شناسایی کنید. 

 تباطهای پشتیبانی آنها ارشبکه اد دچار معلولیت وبه طور مکرر با افر
 کنید ارقربر

 – اطالعات هدفمند بیشتری را درباره کووید- 19 تهیه و بر اطالعات مربوط به افراد دچار 
معلولیت و   شبکههای پشتیبانی آنها تأکید کنید. این اطالعات عبارتند از اطالعات مربوط 

به بر نامه های مستمر؛ تلههلث و  شمار ه تلفنهای خطوط ویژ ه؛ مکانهای خدمات درمانی 

قابل دسترس؛ و   مکان هایی که در صورت کمبود مواد ضدعفونیکننده یا نیاز به  قرنطینه 

خانگی افراد دچار معلولیت، تجهیزات استریل و   مواد ضدعفونیکننده دست را در اختیار  

آنها قر ار میدهند. 

 – از بسترهای ار تباطی مختلف مانند تماسهای تلفنی، پیامک، و   رسانههای اجتماعی برای 
اشتر اکگذاری اطالعات استفاده کنید؛ و  در صورت لزوم، اطالعات موجود ر ا به قالبهای 

مناسب تبدیل کنید. 

 اداد دچار معلولیت در جامعه، احتمال ابتالی افرائه خدمات به افرهنگام ار
 ا کاهش دهیدر 19دچار معلولیت به کووید-

 – به کارکنان مسئول مراقبت از افراد دچار معلولیت، در مورد کنترل آلودگی به ویروس 
و   ابتال به بیماری، آموزش دهید.11

 – اطمینان حاصل کنید که پرستاران خانگی و  ار ائهدهندگان خدمات از تجهیزات محافظت 
شخصی از جمله ماسک، دستکش و   ضدعفونی کننده دست استفاده می کنند.12

https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care- 11 
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3- 12 
eng.pdf 

https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
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 – خدمات مناسب افراد دچار معلولیت را از طریق مشاوره در منزل یا بسترهای مشابه مورد 
 استفاده در تلههلث ارائه دهید. 

از افراد دچار معلولیت دارای نیاز های پیچیدهتر حمایت کافی به عمل آورید 

 – افراد دچار معلولیتی که نیاز هایی پیچیدهتر دارند را شناسایی و با آنها، اعضای خانواده  
ایشان و  نیز ساز مانهای پشتیبانی آنها در جامعه همکاری کنید، و  بر ای موقعیتهایی که 

با کمبود پرستار خانگی مواجه هستند یا زمانی که هیچ پرستار خانگی در دسترس نیست، 

تدابیری بیندیشید. 

 – احتمال افزایش خشونت، سوءاستفاده و   بیتوجهی نسبت به افراد دچار معلولیت بر اثر 
انزوای اجتماعی و  اختالل در امور روزمره آنها را شناسایی و  اقدامات حمایتی الزم را برای 

کاهش این خطرات اتخاذ کنید؛ به عنوان مثال، یک خط ویژه را برای گزارش این خطرات 

 پیشبینی کنید. 
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 1915ای مقابله با کووید-آمادگی مؤسسات بر 

 

 

 

  

 

 

 های نهادیاقدامات مربوط به محیط

 19کاهش خطر ابتال به کووید-

برای کاهش خطر ابتال به کووید- 19 در محیطهای نهادی، اقدامات فوری زیر را انجام 
دهید: 13

 – افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند را شناسایی و با آنها، اعضای خانواده ایشان،  
و  کارکنان در جهت اجرای اقدامات کنترل بیماری همکاری کنید. 

 – از تمیز و  بهداشتی بودن وسایل اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید که سرویس  
بهداشتی و  تجهیزات شستشو در دسترس آنها باشد. 

 – با وضع مقرر ات فاصلهگذاری، تا حد ممکن، از ازدحام جمعیت جلوگیری کنید. 

 – در صورت امکان، تعداد بیمار ان بستری در بیمارستانهای روانی و  مراکز مشابه را با 
اجرای طرح ترخیص پیش از موعد و  ار ائه حمایتهای کافی به آنها جهت زندگی در جامعه، 

کاهش دهید. 

دسترسی دارند و نحوه    – اطمینان حاصل كنید كه افراد به اطالعات مربوط به کووید- 19
پیروی از اقدامات محافظتی اولیه ر ا می دانند.14

 – برای جلوگیری از شیوع بیماری در ساعات مالقات، اقداماتی پیشگیرانه را انجام دهید 
و   روشهایی مختلف را برای ارتباط بیمار ان با خانوادهها و دنیای بیرون  (مانند تلفن، 

اینترنت، ارتباط تصویری ) پیشبینی کنید. 

 – در صورت لزوم، آز مایشها و  مر اقبتهای پزشکی الزم را به افراد ارائه و حسب ضرورت،  
آنها را به مراکز درمانی مناسب ارجاع دهید. 

 – کارکنان پشتیبانی خود را برای مراقبت بیشتر از افرادی آماده کنید که به طور خفیف 
به  کووید- 19 مبتال شدهاند اما به بستری شدن نیاز ندارند. 

 – در صورت نیاز، برای افراد دچار معلولیت و  كارمندان، تجهیزات محافظت شخصی 
فراهم  كنید. 

 – اقدامات کنترلی الزم را برای مراقبت از افر ادی اتخاذ کنید که به طور خفیف به کووید-19 
 مبتال شدهاند اما نیاز به بستری شدن ندارند (به عنوان مثال، از آنها بخواهید ماسک بزنند 

و  تماس خود با دیگران را محدود کنند ).

 اد دچار معلولیتای افرهای کافی برتأمین حمایت

 – اطمینان حاصل کنید که برای مراقبت و  محافظت مداوم از افراد دچار معلولیت، 
کارکنان  و  امکانات کافی وجود داشته باشد. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care- 13 
2020.1-eng.pdf 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 14 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and- 15 
control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1 

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/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
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 – برای افرادی که هنگام شیوع کووید- 19 دچار استرس و اضطر اب می شوند، حمایتهای 
 روانیاجتماعی فراهم کنید؛ بر ای مثال، خدمات روانیاجتماعی تلفنی و  آنالین و پشتیبانی  

همتا را برای آنها فراهم نمایید. 

تضمین حقوق افراد در دوران شیوع کووید- 19

 – بررسی و  اطمینان حاصل کنید که هنگام شیوع بیماری، افراد مورد سوءاستفاده قرار 
نگیر ند، نسبت به آنها بیتوجهی نشود، یا بر اثر تهدید و  اجبار، مجبور به انجام کاری  نشوند. 

 – اطمینان حاصل کنید که سازوکارهای موجود برای نظارت و طرح شکایات همچنان کارآمد  
و  مؤثر باشند. 
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 عایت کننددم باید رای که عموم مراقدامات محافظتی اولیه 

 – دستور العملهای محافظتی اولیه سازمان بهداشت جهانی بر ای مقابله با کووید-19 
را جدی بگیرید؛ حتی اگر خود شما عالئم ابتال به این بیماری  را  رعایت کنید. 16 خطر کووید-19

را نداشته باشید، ممکن است ناقل این ویروس باشید و  آن را به دیگران منتقل  کنید. 

وظایف کارفرمایان در خصوص تدوین بر نامه های کاری انعطافپذیر 
و  اتخاذ  اقدامات الزم برای کنترل بیماری

 – از  دستور العملهای سازمان بهداشت جهانی دربار ه آمادهسازی محل کار خود برای مقابله 
 با شیوع کووید-19 پیروی کنید.17

 – در صورت امكان، برنامه های کاری انعطاف پذیر با امکان دورکاری افراد دچار معلولیت 
را  پیش بینی کنید. اطمینان حاصل کنید که آنها در شرایط دورکاری هم از فناوری های الزم، 

شامل کلیه وسایل کمکی قابل دسترسی در محل کار، برخوردار باشند. 

 – اگر امکان دورکاری وجود ندارد، به افراد دچار معلولیتی که بیشتر در معرض خطر ابتال 
به  این بیماری هستند تا زمان کاهش خطر این بیماری، مرخصی (شامل مرخصی باحقوق ) 

بدهید. جهت اجر ای این اقدامات، از سیاستها و   پشتیبانیهای دولتی موجود برای 

کارفرمایان کمک بگیرید. 

 – اطمینان حاصل کنید که اقدامات کنترل بیماری در محل کار اجرا شود و  امکانات الزم برای 
 این منظور، مثل ایستگاههای ضدعفونی دست، موجود باشد. 

 وظایف مالکان فروشگاهها در خصوص افزایش دسترسی افر اد آسیبپذیر 
 به فروشگاهها و  مراکز خرید 

 – ساعات خاصی را برای دسترسی افراد دچار معلولیت یا دیگر افر اد آسیبپذیر به فروشگاه 
 اختصاص دهید؛ یا روشهای دیگری را برای خرید کردن افراد دچار معلولیت در نظر بگیرید  

(به عنوان مثال، تحویل درب منزل یا سفارش به صورت آنالین ).

وظایف اعضای خانواده، دوستان، و   همسایهها در خصوص حمایت بیشتر 
از افراد دچار معلولیت 

 – با ر عایت محدودیت های فاصلهگذاری اجتماعی، به طور مرتب با افراد دچار معلولیت 
در  تماس باشید و   از آنها حمایتهای عاطفی و  عملی الزم را به عمل آورید. 

 –  از واقعیتها باخبر شوید، مطلع و   بهروز بمانید، و  از پخش شایعات درباره کووید- 19 
بپر هیزید.18

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  16 
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