
Mga 
pagsasaalang-
alang sa mga 
may kapansanan 
sa panahon ng 
paglaganap ng 
COVID-19
Noong ika-30 ng Enero, 2020, idineklara ng 
Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (World 
Health Organization, WHO) na Pampublikong 
Emergency sa Kalusugan na Alalahanin ng Buong 
Mundo (Public Health Emergency of International 
Concern, PHEIC) ang paglaganap ng sakit dulot ng 
novel coronavirus, ang COVID-19, dahil sa bilis at 
lawak ng paghawa nito.
Nagsasagawa ng pagkilos ang WHO at ang mga 
awtoridad sa pampublikong kalusugan upang 
makontrol ang paglaganap ng COVID-19.1 Maaaring 
mas higit na maapektuhan ng COVID-19 ang ilang 
partikular na populasyon, gaya ng mga taong may 
kapansanan. Maaaring mapagaan ang epektong ito 
kung may gagawing mga naaangkop na pagkilos at 
hakbang sa proteksyon ang mga pangunahing 
stakeholder.

1 https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-
for-covid-19
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Bakit kailangan ng mga karagdagang 
pagsasaalang-alang para sa mga taong may 
kapansanan sa panahon ng paglaganap ng 
COVID-19?
Kailangang may mga gawing pagkilos upang matiyak na palaging may 
access ang mga taong may kapansanan sa mga serbisyo sa 
pangangalagang pangkalusugan, serbisyo sa tubig at sanitasyon at sa 
impormasyon sa pampublikong kalusugan na kailangan nila, pati sa 
panahon ng paglaganap ng COVID-19.

Maaaring mas mataas ang panganib ng mga taong may kapansanan na 
mahawahan ng COVID-19 dahil sa:

 − Mga hadlang sa pagsasagawa ng mga pangunahing hakbang sa 
hygiene, gaya ng paghuhugas ng kamay (hal. maaaring hindi maabot 
ang mga handbasin, lababo o gripo, o maaaring nahihirapan ang isang 
tao na pagkuskusin nang maigi ang kanyang mga kamay);

 − Kahirapang maisagawa ang social distancing dahil sa karagdagang 
suporta na kinakailangan o dahil nasa isang institusyon sila;

 − Pangangailangang humawak sa mga bagay upang makakuha ng 
impormasyon mula sa kapaligiran o para sa pisikal na suporta;

 − Mga hadlang sa pag-access sa impormasyon sa pampublikong 
kalusugan.

Maaaring mas mataas ang panganib ng mga taong may kapansanan na 
magkaroon ng malubhang sakit kung mahahawahan sila dahil sa:

 − dati nang kundisyon sa kalusugan na pinag-uugatan ng kapansanan; at
 − Mga hadlang sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan.

Mas malaki rin ang maaaring maging epekto ng paglaganap ng sakit na 
ito sa mga taong may kapansanan dahil sa mga matinding pagkaantala 
sa mga serbisyong inaasahan nila. 

Maaaring mabawasan ang mga hadlang sa mga taong may kapansanan 
kung may gagawing naaangkop na pagkilos ang mga pangunahing 
stakeholder.
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Mga pagsasaalang-alang para sa mga 
nagsasagawa ng pagkilos 

Mga pagkilos para sa mga taong may 
kapansanan at sa kanilang sambahayan 

Bawasan ang inyong posibilidad na malantad sa COVID-19

Dapat sumunod ang lahat ng may kapansanan at ang kanilang 
sambahayan sa tagubilin ng WHO sa mga pangunahing hakbang sa 
proteksyon sa panahon ng paglaganap ng COVID-19, gaya ng hygiene 
ng kamay, nararapat na gawin kapag umuubo o bumabahing at physical 
distancing.2 Kung nahihirapan kayong sundin ang mga pangunahing 
hakbang sa proteksyon na ito (halimbawa, hindi ninyo maabot ang 
handbasin/lababo/gripo upang regular na makapaghugas ng inyong 
mga kamay), makipagtulungan sa inyong pamilya, mga kaibigan at 
caregiver upang matukoy ang mga pag-aangkop. Dagdag dito:

 − Magkaroon ng physical distancing na hindi bababa sa isang metro mula 
sa ibang tao.

 − Umiwas sa matataong lugar hangga’t maaari at bawasan ang pisikal na 
pakikisalamuha sa ibang tao. Pag-isipang gawin ang mga kinakailangang 
pagpunta sa supermarket o parmasya sa mga panahong kaunti lang 
ang tao. Samantalahin ang mga espesyal na oras ng pagbubukas ng 
mga tindahan para sa mga taong may kapansanan sa mga lugar na may 
ganitong iniaalok. 

 − Gawin ang mga pagbili online o sa telepono o humingi ng tulong sa 
pamilya, mga kaibigan, o caregiver upang maiwasan ang 
pangangailangang pumunta sa matataong lugar.

 − Pag-isipang bumili nang maramihan ng mga item na kailangan ninyo 
gaya ng pagkain, mga gamit na panlinis, gamot o medikal na supply 
upang mabawasan ang dalas ng pangangailangan ninyong pumunta sa 
mga pampublikong lugar.

 − Magtrabaho mula sa bahay kung maaari, lalo na kung karaniwan kayong 
nagtatrabaho sa isang abala o mataong lugar. 

 − Tiyaking madalas na nadi-disinfect ang mga pantulong na produkto, 
kung gumagamit kayo nito, kabilang ang mga wheelchair, tungkod, 
walker, board na tumutulong sa paglipat, white cane, o anupamang 
produkto na madalas na hinahawakan at ginagamit sa mga 
pampublikong lugar.

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

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


COVID-19

Magkaroon ng isang plano upang matiyak ang pagpapatuloy ng 
pangangalaga at suportang kailangan ninyo

 − Kung nakadepende kayo sa mga caregiver, pag-isipang dagdagan ang 
mga taong maaari ninyong matawag, bilang paghahanda kung may isa 
o higit pang magkakasakit o mangangailangang mag-self isolate.

 − Kung kukuha kayo ng mga caregiver sa pamamagitan ng ahensya, 
alamin kung ano ang mga pang-emergency na hakbang nila upang 
mapunan ang posibleng kakulangan ng mga tauhan. Maaari ninyong 
kausapin ang pamilya at mga kaibigan tungkol sa kung anong 
karagdagang suporta ang maibibigay nila, at mga sitwasyon kung saan 
maaaring kailanganin ninyo ang kanilang tulong.

 − Tukuyin ang mga may kaugnayang organisasyon sa inyong komunidad 
na maaari ninyong lapitan kung kailangan ninyo ng tulong.

Ihanda ang inyong sambahayan kung sakaling mahawahan kayo 
ng COVID-19

 − Tiyaking alam ng mga tao sa inyong sambahayan, kabilang ang mga 
kaibigan at pamilyang pinagkakatiwalaan ninyo, ang tungkol sa 
anumang mahalagang impormasyon na kakailanganin nila kung sakaling 
magkasakit kayo.3 Maaaring kabilang dito ang impormasyon tungkol sa 
inyong insurance sa kalusugan, inyong gamot, at ang pangangalagang 
kailangan ng sinuman sa inyong mga dependent (mga anak, may-edad 
nang magulang, o alagang hayop). 

 − Sundin ang lokal na ipinapayo tungkol sa pagtawag sa mga propesyonal 
sa pangangalagang pangkalusugan o hotline sa pangangalagang 
pangkalusugan.

 − Tiyaking alam ng lahat sa inyong sambahayan ang dapat nilang gawin 
kung mahahawahan kayo ng COVID-19 o mangangailangan kayo ng 
tulong.

 − Kung hindi pa sila magkakakilala, ipakilala sa isa’t isa ang mga tao sa 
inyong network ng suporta upang malinaw silang makapag-usap kung 
magkakasakit kayo. 

 − Alamin ang numero ng telepono ng mga may-kaugnayang serbisyo at 
hotline4 ng telehealth, kung may mga tanong kayo o kailangan ninyo ng 
mga hindi pang-agarang medikal na tulong.

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

4 Nauugnay sa telehealth ang paggamit ng mga telekomunikasyon at virtual na teknolohiya 
upang makapaghatid ng pangangalagang pangkalusugan bukod pa sa mga tradisyonal na 
pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan

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


COVID-19

Ang kalusugan ng isip at katawan ng mga miyembro ng 
sambahayan at caregiver 

 − Tiyaking ginagawa ng lahat ng miyembro ng sambahayan at caregiver 
ang mga pangunahing hakbang sa proteksyon, gaya ng paghuhugas ng 
kamay, laban sa pagkahawa sa COVID-19.

 − Sundin ang tagubilin ng WHO sa mga pagsasaalang-alang sa kalusugan 
ng isip at tagubilin sa pamamahala ng mga dati nang sakit na hindi 
nakakahawa sa panahon ng paglaganap ng COVID-19.5,6  

 − Hikayatin ang mga batang may kapansanan na magpatuloy sa paglalaro, 
pagbabasa, pag-aaral, at pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan sa 
pamamagitan ng mga pagtawag sa telepono, text o social media.

 − Kung may sinuman sa sambahayan na pinaghihinalaang nahawahan ng 
virus, dapat ma-isolate at pagsuotin ng mask ang taong iyon at dapat 
siyang magpasuri sa lalong madaling panahon.7 Kailangang ma-disinfect 
ang lahat ng surface at masubaybayan ang lahat sa sambahayan para sa 
mga sintomas. Kung maaari, kailangan munang ilipat sa isang hiwalay 
na lugar ang sinumang may dati nang kundisyon sa kalusugan o may 
mahinang resistensya hanggang sa makumpleto ang panahon ng pag-
isolate. 

5 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.
pdf?sfvrsn=6d3578af_2

6 https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds
7 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.

pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Mga pagkilos para sa mga pamahalaan 

Tiyaking naa-access ang impormasyon sa pampublikong 
kalusugan at komunikasyon 

 − Maglagay ng caption at, kung saan posible, ng sign language para sa 
lahat ng live at naka-record na kaganapan at komunikasyon. Kabilang 
dito ang mga pambansang talumpati, press briefing, at live na social 
media.

 − Iakma ang mga pampublikong materyal sa format na “Madaling Mabasa” 
para ma-access ang mga ito ng mga taong may intelektwal na 
kapansanan o nahihirapang umunawa. 

 − Bumuo ng mga naa-access na nakasulat na produktong nagbibigay ng 
impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga naaangkop na 
format ng dokumento, (gaya ng “Word”), na may mga nakabalangkas na 
pamagat, malaking titik, mga bersyon at format ng braille para sa mga 
taong may problema sa parehong pandinig at paningin.

 − Maglagay ng mga caption para sa mga larawang ginagamit sa mga 
dokumento o sa social media. Gumamit ng mga larawang ingklusibo at 
hindi nagpapahiya sa mga taong may kapansanan.

 − Makipagtulungan sa mga organisasyon para sa may kapansanan, 
kabilang ang mga sangay ng adbokasiya at tagapagkaloob ng serbisyo 
sa may kapansanan para sa pagbabahagi ng impormasyon sa 
pampublikong kalusugan. 

Magsagawa ng mga pinaplanong hakbang para sa mga taong 
may kapansanan at sa kanilang mga network ng suporta 

Makipagtulungan sa mga taong may kapansanan at sa mga 
organisasyong kumakatawan sa kanila upang mabilis na matukoy ang 
mga piskal at administratibong hakbang, gaya ng: 

 − Pinansyal na bayad sa mga pamilya at caregiver na kailangang lumiban 
sa trabaho upang alagaan ang mga mahal sa buhay. Maaaring kasama 
rito ang pagbabayad, sa loob ng limitadong panahon, sa mga miyembro 
ng pamilya para sa suportang ibinibigay sa mga karaniwang oras ng 
trabaho.

 − Pinansyal na bayad sa mga pamilya at caregiver na bahagi ng casual at 
self-employed na manggagawang may kapansanan, na maaaring 
kailangang mag-self isolate, at kung saan mas magiging mataas ang 
posibilidad na mahawahan ang taong may kapansanan kung papasok 
sila sa trabaho.
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 − Pag-aangkop ng mga flexible na patakaran sa pagtatrabaho mula sa 
bahay, kasama ang pinansyal na bayad para sa teknolohiyang 
kinakailangan upang magawa iyon.

 − Mga pinansyal na hakbang (karaniwang nakapaloob sa mas malawakang 
economic stimulus package) na kinabibilangan ng mga taong may 
kapansanan, gaya ng mga lump sum na bayad para sa mga 
kwalipikadong indibidwal, pagpapagaan sa buwis, pag-subsidize ng mga 
item at/o pagluluwag at mga maaaring payagang pagpapaliban ng mga 
karaniwang gastusin.

 − Naaangkop na pagkilos ng mga paaralan at iba pang pasilidad sa pag-
aaral upang matiyak ang tuloy-tuloy na edukasyon para sa mga mag-
aaral na may kapansanan na maaaring kailangang mag-aral mula sa 
bahay nang mas mahabang panahon.

 − Probisyon ng hotline sa maraming format (hal. telepono, email at SMS) 
para sa mga taong may kapansanan upang magawa nilang makipag-
ugnayan sa pamahalaan, magtanong, at magparating ng mga 
alalahanin.

Magsagawa ng mga pinaplanong hakbang para sa mga 
tagapagkaloob ng serbisyo sa may kapansanan sa komunidad8

Makipagtulungan sa mga tagapagkaloob ng serbisyo sa may 
kapansanan upang matukoy ang mga pagkilos para sa pagpapatuloy ng 
mga serbisyo at priyoridad na access sa pamproteksyong kagamitan:  

 − Tiyaking may mga plano sa pagpapatuloy ang mga ahensyang 
nagpapadala ng mga caregiver para sa may kapansanan para sa mga 
sitwasyon kung saan maaaring mabawasan ang bilang ng mga available 
na caregiver.

 − Makipagtulungan sa mga tagapagkaloob ng serbisyo sa may 
kapansanan upang mabawasan ang mga burokratikong hadlang sa 
pagkuha ng tao habang napapanatili ang mga hakbang sa proteksyon, 
gaya ng mga pagsusuri ng pulisya para sa mga caregiver.

 − Isaalang-alang ang pagbibigay ng pinansyal na suporta sa loob ng 
maikling panahon para sa mga serbisyo sa may kapansanan upang 
matiyak na mayroon pa rin silang pinansyal na pansuporta kung 
makakaranas sila ng pagbagsak sa kanilang mga negosyo.

 − Magbigay ng hotline para sa mga serbisyo sa may kapansanan upang 
magawa nilang makipag-ugnayan sa pamahalaan at magparating ng 
kanilang mga alalahanin.

8 Maaaring kasama sa mga tagapagkaloob ng serbisyo para sa may kapansanan ang mga 
ahensyang nagbibigay ng mga serbisyo sa caregiver, espesyal na pagkakataon sa trabaho, o 
espesyal na therapy at konsultasyon sa mga taong may kapansanan.
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 − Bigyan ng priyoridad ang mga ahensya ng caregiver para sa may 
kapansanan na magkaroon ng access sa libreng personal na 
pamproteksyong kagamitan, kabilang ang mga mask, apron, guwantes 
at hand sanitizer.

 − Tiyaking may access sa pagsusuri para sa COVID-19 ang mga caregiver 
ng mga taong may kapansanan kasama ng iba pang tinukoy na 
priyoridad na pangkat.

Bigyan ng karagdagang pansin ang mga taong may kapansanan 
na nakatira sa mga lugar kung saan posibleng mas mataas ang 
panganib na mahawahan ng sakit

Makipagtulungan sa mga taong may kapansanan at sa mga 
organisasyong kumakatawan sa kanila upang matukoy ang mga 
pagkilos para maprotektahan ang mga taong may kapansanan na 
maaaring nasa mga sitwasyon na may mataas na panganib:

 − Tiyaking may binubuo at ipinatutupad na mga plano sa pagpapatuloy ng 
serbisyo ang mga ahensyang nagbibigay ng mga serbisyo sa mga taong 
may kapansanan na nasa isang institusyon9.

 − Tukuyin ang mga taong may kapansanan sa mga pasilidad ng kulungan, 
bilibid at koreksyonal, at makipagtulungan sa mga may kaugnayang 
awtoridad upang maipatupad ang mga hakbang sa pagkontrol ng 
paghawa at matukoy ang mga posibleng emergency.

 − Tiyaking mabibigyan ang mga walang tirahang tao na may kapansanan 
ng tubig, pagkain, matutuluyan at pangangalagang pangkalusugan na 
katulad ng iba at maisasagawa nila ang mga pangunahing hakbang sa 
proteksyon laban sa pagkahawa sa COVID-19.

 − Tiyaking naisasaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga taong 
may kapansanan sa kahandaan at mga operasyon sa pagresponde para 
sa paglaganap ng COVID-19 sa mga pantaong kapaligiran, kabilang ang 
mga taong sapilitang pinaalis sa kanilang tahanan, mga nakatira sa mga 
refugee camp o migrant camp, sa mga hindi pormal na tirahan at sa 
mga iskwater sa lungsod.

9 Kabilang sa institusyon ang mga kulungan, psychiatric hospital, at care home.
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Tiyaking kasama sa mga pang-emergency na hakbang ang mga 
pangangailangan ng mga taong may kapansanan

Makipagtulungan sa mga taong may kapansanan at sa mga 
organisasyong kumakatawan sa kanila upang matiyak na kasama ang 
mga pangangailangan nila sa mga pang-emergency na pagdedeklara 
batay sa paglaganap ng COVID-19:

 − Tiyaking itinuturing na mga kinakailangang manggagawa ang mga 
caregiver para sa may kapansanan at hindi sila kasama sa mga curfew at 
iba pang hakbang sa lockdown na maaaring makaapekto sa patuloy na 
pagbibigay ng mga serbisyong suporta.

 − Magbigay ng mga pagbubukod, para mapayagan ang mga taong may 
kapansanan na maaaring nakakaranas ng matinding pagkabalisa dahil 
sa pagkakakulong sa bahay na lumabas sa kanilang mga bahay sa 
maikling panahon at sa ligtas na paraan sa panahong may ipinatutupad 
na mga curfew at iba pang hakbang sa lockdown.

 − Tiyaking walang pandidiskrimina sa mga pang-emergency na hakbang 
batay sa pagkakaroon ng kapansanan. Hindi dapat bawasan ang mga 
pamamaraan ng pagprotekta sa mga karapatang pantao ng mga taong 
may kapansanan na nasa isang institusyon bilang bahagi ng mga pang-
emergency na hakbang.
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Mga pagkilos para sa pangangalagang 
pangkalusugan 

Tiyaking Naa-access, Abot-kaya at Ingklusibo ang 
pangangalagang pangkalusugan para sa COVID-19  

 − Sikaping tiyakin na ganap na naa-access ang lahat ng klinikang 
nagbibigay ng pagsusuri at mga serbisyong may kaugnayan sa 
COVID-19. Tugunan ang mga pisikal na hadlang (gaya ng mga hindi 
pantay na daanan, hagdanan, mahirap mapuntahang lugar o mahirap 
gamiting kagamitan); mga nakakahadlang na pag-uugali (gaya ng social 
stigma sa pagkakaroon ng kapansanan at ang pagtangging magbigay 
ng mga kinakailangang serbisyo); at mga pinansyal na hadlang (gaya ng 
mga mataas na gastusin na nauugnay sa paggamot o pagpunta sa 
pasilidad). Tiyaking naibabahagi sa mga taong may kapansanan at sa 
kanilang mga caregiver ang impormasyon tungkol sa kakayahang 
makakuha ng mga serbisyo sa kalusugan para sa COVID-19.

 − Ihatid ang impormasyon sa nauunawaan at iba’t ibang format upang 
umangkop sa magkakaibang pangangailangan. Huwag lang umasa sa 
berbal o nakasulat na impormasyon, at magsagawa ng mga paraan sa 
pakikipag-ugnayan na nauunawaan ng mga taong may intelektwal, 
kognitibo at psychosocial na problema.

 − Maghatid ng mga konsultasyon sa bahay para sa mga taong may 
kapansanan, kabilang ang pagkonsulta para sa kanilang mga 
pangkalahatang pangangailangan sa kalusugan at, kung naaangkop, 
para sa mga pangangailangang nauugnay sa COVID-19.

 − Bumuo at magbahagi ng impormasyon sa mga manggagawa sa 
kalusugan upang malaman nila ang mga posibleng epekto ng COVID-19 
sa kalusugan at pakikisalamuha ng mga taong may kapansanan.

 − Maghatid ng sapat na suporta sa mga taong may kapansanan na mas 
kumplikado ang mga pangangailangan, lalo na kung naka-quarantine o 
naka-isolate. Kapag kinakailangan, ikoordina ang pangangalaga sa 
pagitan ng mga serbisyo sa kalusugan at panlipunang serbisyo, pamilya, 
at caregiver.

 − Tiyaking hindi nakabatay ang mga desisyon sa paglalaan ng mga 
kaunting resouce (hal. mga ventilator) sa mga dati nang problema, 
pangangailangan ng maraming suporta, mga pagtatasa sa kalidad ng 
pamumuhay, o medikal na pagkiling laban sa mga taong may 
kapansanan. Sundin ang tagubilin ng WHO na bigyan ng priyoridad ang 
mga taong may mataas na panganib.10 

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

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
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Maghatid ng telehealth para sa mga taong may kapansanan
 − Magbigay ng mga konsultasyon sa telepono, text messaging at 

pakikipagkumperensya sa pamamagitan ng video para sa paghahatid ng 
pangangalagang pangkalusugan at psychosocial na suporta sa mga 
taong may kapansanan. Maaaring para ito sa kanilang pangkalahatang 
kalusugan, at may kasamang mga pangangailangan sa rehabilitasyon at, 
kung naaangkop, sa mga pangangailangang nauugnay sa COVID-19. 
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Mga pagkilos para sa mga tagapagkaloob ng 
serbisyo sa may kapansanan sa komunidad

Bumuo at magpatupad ng mga plano sa pagpapatuloy ng 
serbisyo 

 − Magplano para sa isang sitwasyon kung saan nabawasan ang lakas-
paggawa, at tumukoy ng mga pagkilos para madagdagan ang mga 
tauhan sa pangangasiwa at teknikal na aspeto, gayundin ang mga 
caregiver, kung naaangkop.

 − Tumukoy ng mga pagkilos at makipagtulungan sa pamahalaan upang 
mabawasan ang mga hadlang sa pagkuha ng tao, habang patuloy sa 
pagpapanatili ng mga hakbang sa proteksyon, gaya ng mga pagsusuri 
ng pulisya para sa mga caregiver.

 − Magdaos ng mga karagdagang pagsasanay at kung maaari, bumuo ng 
mga online na module upang maihanda ang mga bagong manggagawa 
at ang mga magkakaroon ng mga mas malawak tungkulin.

 − Makipagtulungan sa iba pang lokal na ahensya para sa may kapansanan 
at caregiver upang maisagawa ang pagbibigay ng priyoridad sa mga 
pinakakritikal na kinakailangang serbisyo sa may kapansanan at mga 
serbisyo na mahalagang maging available. Tukuyin ang mga kliyente na 
pinakananganganib sa pagkabawas ng mga serbisyo.

Makipag-ugnayan nang madalas sa mga taong may kapansanan 
at sa kanilang mga network ng suporta 

 − Magbigay ng karagdagang naka-target na impormasyon sa COVID-19, 
kung saan binibigyang-pansin ang impormasyong nauugnay sa mga 
taong may kapansanan at sa kanilang mga network ng suporta. 
Maaaring kasama rito ang impormasyon sa mga plano sa pagpapatuloy; 
mga numero ng telepono ng telehealth at hotline; mga lokasyon ng mga 
naa-access na serbisyo sa kalusugan; at mga lokasyon kung saan 
makakakuha ng hand sanitizer o kagamitan sa pag-sterilize kapag 
kakaunti na ang mga supply nila, o sa mga sitwasyon kung saan 
maaaring kailangan nilang mag-self isolate.

 − Gumamit ng iba’t ibang platform ng komunikasyon gaya ng mga 
pagtawag sa telepono, text at social media upang magbahagi ng 
impormasyon, at maiangkop ang kasalukuyang impormasyon sa mga 
naa-access na format kung saan kinakailangan.
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Bawasan ang posibleng pagkalantad sa COVID-19 sa panahon ng 
pagbibigay ng mga serbisyo sa may kapansanan sa komunidad

 − Magbigay ng pagsasanay, at dagdagan kaagad ang kasanayan ng mga 
manggagawa hinggil sa pagkontrol sa paghawa.11

 − Tiyaking may access ang mga caregiver at tagapagkaloob ng serbisyo sa 
may kapansanan sa personal na pamproteksyong kagamitan kabilang 
ang mga mask, guwantes at hand sanitizer; pag-isipang dagdagan ang 
mga order na ganitong produkto.12

 − Maghatid ng mga naaangkop na serbisyo sa may kapansanan sa 
pamamagitan ng konsultasyon sa bahay o sa pamamagitan ng mga 
katulad na platform na gaya ng ginagamit sa telehealth. 

Magbigay ng sapat na suporta para sa mga taong may 
kapansanan na mas kumplikado ang mga pangangailangan 

 − Tukuyin ang mga taong may kapansanan na mas kumplikado ang mga 
pangangailangan, at makipagtulungan sa kanila, sa kanilang mga 
pamilya, at sa mga ahensya ng suporta sa komunidad, upang matukoy 
ang mga posibleng sitwasyon kung saan limitado ang bilang ng mga 
caregiver o walang available na caregiver.  

 − Tukuyin ang posibilidad ng mas matinding karahasan, pang-aabuso at 
pagpapabaya sa mga taong may kapansanan dahil sa paglayo sa mga 
tao at pagkaantala ng mga pang-araw-araw na ginagawa; suportahan 
ang pagbabawas sa mga panganib na ito, halimbawa, pagbibigay ng 
naa-access na hotline kung saan mag-uulat.

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

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

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/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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Mga pagkilos para sa mga institusyon

Bawasan ang posibilidad na malantad sa COVID-19

Magsagawa ng agarang pagkilos upang mabawasan ang posibleng 
pagkalantad sa COVID-19 sa mga institusyon13:

 − Tukuyin ang mga taong may pinakamataas na panganib at 
makipagtulungan sa kanila, sa kanilang mga pamilya at sa mga kawani 
upang maipatupad ang mga hakbang sa pagkontrol ng paghawa.

 − Tiyaking malinis at maaliwalas ang mga pasilidad, at magagamit at naa-
access ang mga pasilidad at supply sa sanitasyon at paghuhugas.

 − Bawasan ang pagsasama-sama ng maraming tao hangga’t maaari sa 
pamamagitan ng pagbago sa paglalaan ng mga espasyo.

 − Bawasan ang bilang ng mga tao sa mga psychiatric hospital, kung saan 
naaangkop, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga sistema sa 
maagang pagpapalabas, na may kasamang probisyon ng sapat na 
suporta para sa pamumuhay sa komunidad. 

 − • Tiyaking naa-access ng mga residente ang impormasyon tungkol sa 
COVID-19 at alam nila kung paano susundin ang mga pangunahing 
hakbang sa proteksyon.14.

 − Magpatupad ng mga hakbang sa proteksyon upang mapigilan ang 
pagkalat ng mga impeksyon sa mga oras ng pagbisita, at magsagawa ng 
iba’t ibang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa mga pamilya at sa 
mundo sa labas (hal. telepono, internet, pakikipag-ugnayan gamit ang 
video).

Paghandaan ang mga paghawa ng COVID19 sa mga institusyon15

 − Magbigay ng pagsusuri at medikal na pangangalaga sa mga residente 
kapag kinakailangan; i-refer ang mga residente sa mga naaangkop na 
medikal na pasilidad kung kinakailangan.

 − Paghandaan ang dagdag na pangangailangan ng kawani ng suporta 
upang pangalagaan ang mga taong nahawahan ng mga hindi malalang 
kaso ng COVID-19 ngunit hindi kailangang maospital.

 − Magbigay ng mga naaangkop na personal na pamproteksyong 
kagamitan kapag kinakailangan sa mga residenteng may kapansanan at 
sa mga kawani.

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

14 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
15 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-

prevention-and-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
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://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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 − Magpatupad ng mga hakbang sa pagkontrol ng paghawa para sa mga 
residenteng may COVID-19 na hindi kailangang maospital (hal. sabihan 
silang magsuot ng mask at limitahan ang pakikisalamuha sa iba pang 
residente).

Magbigay ng sapat na suporta para sa mga residenteng may 
kapansanan 

 − Tiyakin na palaging may sapat na mga kawani at supply upang 
masigurado ang pagpapatuloy ng pangangalaga at suporta para sa mga 
residente.

 − Magbigay ng access sa psychosocial na suporta para sa mga 
residenteng nakakaranas ng pagkabalisa sa panahon ng paglaganap ng 
sakit, kabilang ang mga serbisyo ng pagtawag at online na psychosocial 
na serbisyo at suporta ng peer.

Bigyan ng garantiya ang mga karapatan ng mga residente sa 
panahon ng paglaganap ng COVID-19 

 − Siyasatin at tiyakin na hindi naaabuso o napapabayaan ang mga 
residente at hindi sila ginagamitan ng, o hindi humahantong ang 
sitwasyon sa, pamumuwersa sa panahon ng paglaganap ng sakit.

 − Tiyaking gumagana at epektibo pa rin ang mga kasalukuyang 
mekanismo sa pagsubaybay at pagrereklamo.
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Mga pagkilos para sa komunidad 

Mga pangunahing hakbang sa proteksyon na ipatutupad sa 
publiko sa pangkalahatan 

 − Sundin ang tagubiling inihanda ng WHO sa mga pangunahing hakbang 
sa proteksyon laban sa COVID-19.16  Huwag balewalain ang panganib ng 
COVID-19; kahit na ikaw mismo ay maaaring walang mataas na panganib 
na magkaroon ng mga matinding sintomas, maaari mong maipasa ang 
virus sa isang tao na may mataas na panganib.. 

Mga flexible na sistema sa trabaho at hakbang sa pagkontrol ng 
paghawa na susuportahan ng mga employer

 − Sundin ang tagubilin ng WHO sa paghahanda ng inyong lugar ng 
trabaho para sa paglaganap ng COVID-19.17

 − Kung maaari, magpatupad ng mga flexible na sistema sa trabaho na 
nagbibigay-daan sa mga taong may kapansanan na magtrabaho mula 
sa bahay. Tiyakin na mayroon sila ng teknolohiyang kailangan nila, 
kabilang ang anumang pantulong na produkto na karaniwang ginagamit 
sa lugar ng trabaho.

 − Kung hindi posible ang pagtatrabaho mula sa bahay, isaalang-alang ang 
pagpayag na mag-leave (kabilang ang bayad na leave) ang mga taong 
may kapansanan na may mataas na panganib ng matitinding sintomas 
hangga’t hindi pa nababawasan ang panganib na mahawahan. Suriin 
ang patakaran at suporta ng pamahalaan na maaaring gamitin ng mga 
employer upang mabigyang-daan ang pagpapatupad ng mga hakbang 
na ito.

 − Tiyaking naa-access ang mga hakbang sa pagkontrol ng paghawa sa 
lugar ng trabaho, gaya ng mga station sa paglilinis ng kamay. 

Karagdagang access sa mga tindahan na ibibigay ng mga may-
ari ng tindahan para sa mga madaling mahawahang populasyon

 − Isaalang-alang ang pagbibigay ng mga nakalaang oras para sa mga 
taong may kapansanan o iba pang posibleng madaling mahawahang tao 
upang pumunta sa tindahan; o isaalang-alang ang mga alternatibong 
paraan upang makapamili ang mga taong may kapansanan (hal. 
paghahatid, online). 

16 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-

covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
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Karagdagang suporta na ibibigay ng pamilya, mga kaibigan at 
mga kapitbahay para sa isang taong may kapansanan 

 − Regular na kumustahin ang isang taong may kapansanan upang 
makapagbigay ng emosyonal at praktikal na suporta, habang 
sumusunod sa mga paghihigpit sa social isolation na maaaring 
ipinatutupad.

 − Unawain kung ano ang totoo, alamin ang impormasyon at huwag 
magpakalat ng mga bali-balitang nauugnay sa COVID-19.18

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