
 

 
 

 

 

COVID‑19 
salgınında 
engelli  
kişilerin 
durumları
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs 
(COVID‑19) salgınını, yayılma hızı ve ölçeği 
nedeniyle, 30 Ocak 2020’de Uluslararası Kamu 
Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etti.
DSÖ ve dünyanın çeşitli yerlerindeki kamu  
sağlığı kuruluşları COVID‑19 salgınını kontrol 
altına almak için çeşitli önlemler alıyor.1 Engelli 
bireyler gibi bazı gruplar COVID‑19’dan daha  
fazla etkilenebilir. Temel paydaşlar uygun  
adımlar atar ve koruyucu önlemler alırsa bu  
etki azaltılabilir.

  https://www.who.int/publications‑detail/critical‑preparedness‑readiness‑and‑response‑ 
actions‑for‑covid‑19
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Neden COVID‑19 salgınında engelli   
bireylerle ilgili ilave hususların dikkate  
alınması gerekiyor? 

Engelli bireylerin COVID‑19 salgını sürecinde de sağlık hizmetlerine, 
suya, temizlik hizmetlerine ve ihtiyaç duydukları kamu sağlığı bilgilerine 
her zaman ulaşabilmelerini sağlamak için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Aşağıdaki nedenlerle, engelli bireylerin COVID‑19’a yakalanma riski 
daha yüksek olabilir: 

– Ellerini yıkamak gibi hijyen önlemlerinin uygulanmasındaki engeller 
(örn. lavaboların, tulumbaların veya su pompalarının engelli kişilerin 
kullanımına uygun olmaması veya bu kişilerin ellerini sabunla ovalamada 
fiziken zorlanmaları); 

– İlave desteğe ihtiyaç duydukları veya bakımevinde yaşadıklarından, 
sosyal mesafe kuralını uygulamada zorlanmaları; 

– Çevre hakkında bilgi edinmek veya fiziksel destek almak için nesnelere 
dokunma ihtiyacı; 

– Kamu sağlığı bilgilerine erişimin önündeki engeller. 

Aşağıdaki nedenlerle, engelli bireyler COVID‑19’a yakalanmaları halinde 
hastalığı daha şiddetli yaşayabilirler: 

– Engelliliğe neden olan mevcut sağlık durumu ve 

– Sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıran engeller. 

Aldıkları hizmetlerdeki ciddi aksaklıklar nedeniyle engelli bireyler 
salgından çok fazla etkilenebilirler. 

Temel paydaşlar uygun önlemleri alırsa, engellilerin yaşadığı 
sorunlar azaltılabilir. 
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İhtiyacınız olan bakım ve desteğin devamlılığını sağlamak 
için bir plan hazırlayın 

  
 

 

Aktörlerin dikkate alması 
gereken hususlar 

Engelli bireylerin ve ailelerinin   
yapması gerekenler  

COVID‑19’a maruz kalma ihtimalinizi azaltın 

Tüm engelli bireyler ve hane halkı COVID‑19 salgını sürecinde el  
hijyeni, solunum hijyeni ve fiziksel mesafe gibi DSÖ’nün belirlediği   
temel korunma önlemlerine uymalıdır.2 Bu temel koruma önlemlerine  
uymakta zorlanıyorsanız (örneğin, ellerinizi düzenli olarak yıkamak   
için bir lavaboya/su pompasına erişemiyorsanız), adapte olunacak  
noktaları belirlemek için aileniz, arkadaşlarınız ve bakıcılarınızla   
birlikte çalışın. Ayrıca: 

–   Diğer insanlarla aranıza en az bir metre mesafe koyun. 
–  Kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durun ve diğer insanlarla  

fiziksel teması en aza indirin. Süpermarket veya eczane gibi gitmeniz  
gereken yerlere kalabalığın olmadığı saatlerde gidin. Mağazaların   
sadece engelli bireylere açık olduğu saatler varsa o saatlerde gidin.  

–  Alışverişlerinizi internet üzerinden yapın veya kalabalık ortamlara girmemek  
için ailenizden, arkadaşlarınızdan veya bakıcılardan yardım isteyin. 

–  Kamuya açık yerlere gitme sıklığınızı azaltmak için gıda, temizlik  
malzemeleri, ilaç veya tıbbi malzemeler gibi acil ürünleri stoklayabilirsiniz. 

–  Özellikle yoğun veya kalabalık bir ortamda çalışıyorsanız, mümkünse  
evden çalışın.  

–  Yardımcı ürünler kullanıyorsanız sık sık dezenfekte edin: tekerlekli  
sandalyeler, yürüyüş bastonları, yürüteçler, transfer tahtaları, beyaz  
bastonlar veya kamusal alanlarda sıkça kullanılan diğer ürünler. 

– Bakıcılara ihtiyacınız varsa, bir ya da daha fazlasının hasta olması ya da 
kendini karantinaya alması gerektiğinde, onların yerine çağırabileceğiniz 
kişiler olsun. 

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
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– Bakıcıları bir ajans aracılığıyla ayarlıyorsanız, personel sıkıntısı ortaya 
çıkması halinde bunu telafi etmek için hangi acil durum önlemlerini 
aldıklarını öğrenin. Size ne tür ilave destekler sağlayabileceklerini ve 
hangi durumlarda onlardan yardım istemeniz gerekebileceğini aileniz 
ve arkadaşlarınızla konuşmanız yararlı olabilir. 

– Yardıma ihtiyacınız olursa bölgenizde hangi ilgili kuruluşlara 
gidebileceğinizi belirleyin. 

Ev halkını COVID‑19 hastalığına yakalanma ihtimalinize 
hazırlayın 

–  Hastalanmanız halinde, güvendiğiniz arkadaş ve akrabalarınız dahil,  
çevrenizdekilerin ihtiyaç duyacakları önemli bilgilere sahip olduğunu  
kontrol edin.3 Örneğin, sağlık sigortanız, ilaçlarınız ve bakmakla yükümlü 
olduğunuz kişilerin (çocuklar, yaşlı ebeveynler veya evcil hayvanlar)  
bakım ihtiyaçları hakkında bilgiler.  

–  Sağlık çalışanlarını veya acil sağlık yardım telefonunu arama konusunda  
yerel makamların tavsiyelerine uyun. 

–  COVID‑19 hastalığına yakalanmanız veya herhangi bir yardıma   
ihtiyacınız olması durumunda, evinizdeki herkesin ne yapması gerektiğini  
bilmelerini sağlayın. 

–  Tanışmıyorlarsa, rahatsız olmanız durumunda etkili iletişim kurabilmeleri  
için size destek olan kişileri birbirleriyle tanıştırın.  

–  Sorularınız veya acil olmayan türden tıbbi yardıma ihtiyacınız olma  
ihtimaline karşı, ilgili telesağlık4 hizmetlerinin telefon numarasını bilin. 

Ev halkının ve bakıcıların zihinsel ve fiziksel sağlığı 
–  Aile fertlerinizin ve bakıcıların tamamının C OVID‑19 hastalığına karşı  

alınan el yıkama gibi temel korunma önlemlerine uymalarını sağlayın. 
–  Dünya Sağlık Örgütü’nün akıl sağlığıyla ilgili hususlara ve COVID‑19  

salgını süresince mevcut, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetilmesine  
dair önerilerine uyun.5,6  

–  Engelli çocukların oyun oynamasını, kitap okumasını, öğrenmesini ve  
arkadaşlarıyla telefon, mesaj veya sosyal medya aracılığıyla iletişime  
geçmesini destekleyin. 

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

4 Telesağlık, geleneksel sağlık tesisleri dışında sağlık hizmeti sunmak için telekomünikasyon ve sanal 
teknolojinin kullanımını içerir. 

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

6 https://www.who.int/who-documents-detail/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
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/who-documents-detail/covid-19-and-ncds
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– Hane halkından birinin virüs kaptığından şüphelenildiğinde, bu kişi
izole edilmeli, maske takması istenmeli ve en kısa sürede test yaptırması
sağlanmalıdır.7 Tüm yüzeyler dezenfekte edilmeli ve evde yaşayanlarda
da semptomlar olup olmadığı incelenmelidir. Mümkünse, sağlık sorunu
bulunan veya bağışıklık sistemi zayıf olan herkes karantina süreleri
tamamlanana kadar ayrı bir yerde kalmalıdır.

7 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
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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Engelli bireylere ve onları destekleyen ağlara yönelik 
önlemler alın 

 
 

  
 

  
 

 

   
 

  
 
 

 
  

Ülkelerin alması gereken önlemler 

Kamu sağlığı bilgilerine ve iletişim kanallarına kolayca 
erişilebilmesini sağlayın 

– Canlı ve kaydedilmiş etkinliklere veya haberleşmelere alt yazı ve 
mümkünse işaret dili desteği ekleyin. Buna ulusa sesleniş konuşmaları, 
basın toplantıları ve sosyal medya yayınları da dahildir. 

– Kamuya açık materyalleri, zihinsel engelli veya bilişsel bozukluğu olan 
insanların erişilebileceği, “Kolay Okunabilir” bir formata dönüştürün. 

– Görme/işitme engelli insanların yazılı bilgilere kolayca erişebilmesi için, 
braille (kabartma yazı) alfabesi ile hazırlanmış, yapılandırılmış başlıklara, 
geniş baskılara ve uygun bir belge biçimine (örn. “Microsoft Word”) sahip 
yeni belgeler oluşturun. 

– Belgelerde veya sosyal medyada kullanılan resimlere altyazı ekleyin. 
Kapsayıcı olan ve engelli bireyleri küçük düşürmeyen görüntüler kullanın. 

– Kamu sağlığıyla ilgili bilgileri yaymak için, savunuculuk kurumları 
ve engellilik hizmeti sağlayıcıları dahil, engelli örgütleriyle çalışın. 

Aşağıdakiler türden mali ve idari önlemleri hızlı bir şekilde almak için engelli 
kişiler ve onları temsil eden kuruluşlarla işbirliği yapın: 

– Sevdiklerine zaman ayırabilmek için işten izin alması gereken ailelere 
ve bakıcılara maddi destek. Bu destek, aile fertlerine mesai saatlerinde 
sundukları bakım için belirli bir süre destek ödemesi yapılmasını içerebilir. 

– Engelli bireylere hizmet sunan geçici ve serbest meslek sahibi olan, 
kendini karantinaya alması gereken ve hizmet sunacağı yere gelmeleri 
halinde engelli bireylerin enfeksiyon kapma riskini artıracak aile ve 
bakıcılara maddi destek. 

– Esnek, evden çalışma politikalarının benimsenmesi ve bunun için 
gerekli teknoloji için maddi destek. 

– Uygun niteliklere sahip kişilere yapılan toplu ödemeler, vergi indirimi, 
malzeme yardımı ve/veya ortak giderlerin ertelenmesi gibi finansal 
önlemlerin (genellikle daha geniş tabanlı bir ekonomik teşvik paketi 
kapsamında) engelli kişiler için de alınması. 

– Engelli öğrencilerin evde uzun süre çalışması gerekebileceği için, 
okulların ve diğer eğitim kurumlarının sürekli eğitimin sunması. 
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Engellilere hizmet sağlayan gruplara yardım amaçlı 
önlemler alın8 

 
 

  
 

   
 

  
 

 
  

 
  

 

  

 Yüksek risk potansiyeli taşıyan ortamlarda yaşayan engelli 
kişilere daha fazla özen gösterin 

   
 

 

– Engelli kişilerin devletle iletişim kurabilmeleri, soru sorabilmeleri 
ve endişelerini dile getirebilmeleri için çeşitli formatlarda (örn. telefon 
ve e‑posta) yardım hatları sağlanması. 

Hizmetlerin devamını ve koruyucu ekipmanlara erişimi sağlamak için 
engellilere hizmet sağlayan gruplarla işbirliği yapın: 

– Engellilere bakıcı hizmeti sunan kurumların, müsait bakıcı sayısının 
azalma ihtimaline karşı süreklilik planlarının olmasını sağlayın. 

– Bakıcıların adli sicil kontrolü gibi koruyucu önlemleri ihlal etmeden, 
işe alımın önündeki bürokratik engelleri azaltmak için engelli hizmeti 
sunanlarla işbirliği yapın. 

– Operasyonlarında ekonomik küçülme yaşamaları halinde ekonomik 
durumlarını korumalarını sağlamak için engelli hizmetleri sunucularına 
kısa vadeli mali destek sunmayı değerlendirin. 

– Engelli hizmetleri sağlayanların devletle iletişim kurması ve endişelerini 
dile getirmesi için bir telefon hattı sağlayın. 

– Maske, önlük, eldiven ve el dezenfektanları dahil, ücretsiz kişisel 
koruyucu donanımlara erişimde engelli bakıcılığı hizmeti sunucularına 
öncelik verin. 

– Engelli bakıcılarının da, belirlenen diğer öncelikli gruplarla birlikte 
COVID‑19 testlerine erişebilmesini sağlayın. 

Engelli bireyler ve onları temsil eden örgütlerle işbirliği yaparak,   
yüksek risk altında olabilecek engelli bireyleri korumak için alınacak  
önlemleri belirleyin: 

–  Kurumsal ortamlar daki engelli bireylere hizmet sunan kurumların9  
hizmet süreklilik planları geliştirmesini ve uygulamasını sağlayın. 

–  Hapishaneler, ceza ve tevkif evlerinde bulunan engelli bireyleri belirleyin;  
enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamak ve olası yükümlülükleri  
belirlemek için ilgili kurumlarla işbirliği yapın. 

8 Engellilere hizmet sağlayan gruplar arasında konaklama, bakıcı hizmetleri, özel istihdam 
fırsatları veya engelli kişilere özel terapiler ve danışma hizmeti sunan kurumları yer alabilir. 

9 Kurumsal ortamlardan bazıları hapishaneler, psikiyatri hastaneleri ve bakım evleridir. 
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  Acil durum önlemlerinin engellilerin ihtiyaçlarını 
kapsamasını sağlayın 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

– Su, gıda, barınma ve sağlık hizmetlerinin evsiz engellilere de diğer 
insanlarla eşit sunulmasını ve engellilerin COVID‑19’a karşı temel 
koruyucu önlemleri alabilmesini sağlayın. 

– Zorla yerinden edilenler, mülteci veya göçmen kampları, gayri resmi 
yerleşimleri ve gecekondu mahallelerinde yaşayanlar dahil, insanların 
bulunduğu ortamlarda COVID‑19 salgınına hazırlık ve müdahale 
operasyonlarında engelli bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. 

Engelli bireyler ve onları temsil eden örgütlerle işbirliği yapın ve 
COVID‑19 salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal durumlarının 
engelli bireylerin ihtiyaçlarını kapsamasını sağlayın: 

– Engelli bakıcılarının kilit personel kabul edilmesini ve sürekli destek 
hizmetleri sunumunu etkileyebilecek sokağa çıkma yasağı ve diğer 
kısıtlama önlemlerinden muaf tutulmalarını sağlayın. 

– Ev hapsinde önemli sıkıntılar yaşayabilen engelli kişilerin sokağa çıkma 
yasağı ve diğer kısıtlama önlemleri sırasında evlerini kısa süreli ve güvenli 
bir şekilde terk edebilmeleri için muafiyet tanıyın. 

– Acil durum önlemlerinde engellilere ayrımcılık yapılmamasını sağlayın. 
Acil durum önlemleri kapsamında, kurumsal ortamlara yerleştirilen 
engelli bireylerin yararlandığı insan hakları koruma mekanizmaları 
kısıtlanmamalıdır. 
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Sağlık sektörünün yapması gerekenler  

COVID‑19 sağlık hizmetlerinin Erişilebilir, Ekonomik ve Kapsayıcı 
Olmasını Sağlayın 

– COVID‑19 ile ilgili test ve hizmetler sunan tüm kliniklerin tamamen 
erişilebilir olmasını sağlamaya çalışın. Fiziksel engelleri, (engebeli yollar, 
merdivenler, ulaşılması zor alanlar veya kullanımı zor ekipmanlar gibi) 
tutumsal engelleri (engelliliğe karşı sosyal damgalama ve temel 
hizmetlerin reddi gibi) ve mali engelleri (tedavi veya tesise giriş 
ücretlerinin yüksekliği gibi) ortadan kaldırmaya çalışın. COVID‑19 
sağlık hizmetlerine erişim bilgilerinin engelli kişilere ve bakıcılarına 
ulaşmasını sağlayın. 

– Bilgileri farklı ihtiyaçlara uygun, anlaşılır ve çeşitli formatlarda sunun. 
Sadece sözlü ya da yazılı bilgilendirmelerle yetinmeyin. Zihinsel, bilişsel 
ve psikososyal engelleri olan kişilerin anlayabileceği iletişim yollarını 
da kullanın. 

– Engelli insanların genel sağlık ihtiyaçlarını ya da gerektiğinde COVID‑19 
kaynaklı ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinde muayene hizmeti sunun. 

– COVID‑19’un engelliler için yol açabileceği sağlık ve sosyal 
sonuçlar hakkında bilgiler hazırlayıp sağlık çalışanlarıyla paylaşarak 
onları bilgilendirin. 

– Karantinaya alınan veya izole edilenler başta olmak üzere, daha karmaşık 
ihtiyaçları olan engelli insanlara yeterli desteği sağlayın. Gerektiğinde, 
sağlık ve sosyal hizmetler, aileleri ve bakıcıları koordine edin. 

– Yetersiz kaynakların (örn. solunum cihazları) paylaştırılması konusunda 
alınan kararların önceden mevcut olan hastalıklar, yüksek destek 
ihtiyaçları, yaşam kalitesi değerlendirmeleri ve engelli kişilere karşı tıbbi 
önyargılara dayanmamasını sağlayın. Yüksek risk altındaki kişilere öncelik
vermek için DSÖ önerilerini uygulayın.10 

Engelli bireylere telesağlık hizmeti sunun 

– Engelli kişilere sağlık hizmeti sunmak için telefonla danışma, kısa mesaj 
ve görüntülü konferans hizmeti sunun. Bu imkan genel sağlık ihtiyaçları, 
rehabilitasyon ihtiyaçları ve uygun durumlarda COVID‑19 ile ilgili 
ihtiyaçlarına yönelik olabilir. 

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

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
https://uygulay�n.10
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Engellilere hizmet sunan gruplara   
yönelik önlemler 

Hizmet süreklilik planları geliştirin ve uygulayın 

– Personel sayısının azaltıldığı bir senaryo planlayın ve idari personelin, 
teknik personelin ve gerektiğinde bakıcıların sayısını artırmak için 
yapılması gerekenleri belirleyin. 

– Bakıcıların adli sicil kontrolü kontrolü gibi koruyucu önlemleri sürdürürken, 
işe alımın önündeki engelleri azaltmak için engelli hizmeti sunanlarla 
işbirliği yapın. 

– İlave eğitimler düzenleyin ve mümkünse yeni personeli ve ilave roller 
üstlenecek olanları hazırlayacak çevrimiçi modüller geliştirin. 

– En çok ihtiyaç duyulan engellilik hizmetlerinin ve açık tutulması gereken 
hizmetlerin önceliklendirilmesi için engellilere yönelik diğer yerel 
kuruluşlar ve bakım veren kurumlarla işbirliği yapın. Hizmetlerin 
azaltılması halinde bundan en çok etkilenecek hastaları belirleyin. 

Engelli bireylerle ve onları destekleyen ağlarla sık 
iletişim kurun 

– COVID‑19 hakkında bilgiler sunun, engelliler ve destek ağlarıyla ilgili 
bilgileri vurgulayın. Bu bilgiler, süreklilik planları, telesağlık ve anında 
yardım hattı telefon numaralarını, erişilebilir sağlık hizmetlerinin 
yerlerini, el dezenfektanı veya temizlik malzemesi stoklarının azalması 
ya da kişilerin izole edilmesi gereken durumlarda dezenfektan ve 
temizlik malzemelerinin bulunacağı yerleri içerebilir. 

– Bilgi paylaşmak ve mevcut bilgileri gerektiğinde erişilebilir hale 
getirmek için telefon, mesaj ve sosyal medya gibi çeşitli iletişim 
platformlarını kullanın. 

Engellilik hizmetlerinin sunulması sırasında COVID‑19’a 
maruz kalma ihtimalini azaltın 

–  Eğitim verin ve enfeksiyon kontrolü konusunda engelli bakım  
personelinin bilgilerini hızla artırın.11 

–  Maske, önlük, eldiven ve el de zenfektanları dahil, ücretsiz kişisel  
koruyucu donanımlara erişimde engelli bakıcılığı hizmeti sunucularına  
öncelik verin, bu ürünlerin siparişlerini artırmayı düşünün.12  

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
https://d���n�n.12
https://art�r�n.11
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– Evde muayene veya telesağlık hizmetindekine benzer platformlar 
üzerinden gerekli engelli hizmetlerini sunun. 

– Daha karmaşık ihtiyaçları olan engelli kişileri belirleyin ve bakıcı sayısının 
az olması veya mevcut olmaması gibi acil durumları belirlemek için 
engellilerle, aileleriyle ve toplumsal destek kuruluşlarıyla işbirliği yapın. 

– Sosyal izolasyon ve günlük rutinlerin bozulması nedeniyle engellilere 
yönelik şiddet, istismar ve ihmal olaylarının artma potansiyelini belirleyin; 
örneğin, şikayet için bir acil durum hattı sunarak bu risklerin azalmasını 
destekleyebilirsiniz. 
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Kurumsal ortamlarda yapılacak işlemler 

COVID‑19’a maruz kalma ihtimalini azaltın 

Kurumsal ortamlarda COVID‑19’a maruz kalma ihtimalini azaltmak için 
derhal önlem alın13: 

– En çok risk altında olanları, onlarla birlikte çalışanları, ailelerini ve enfeksiyon 
kontrol önlemlerini uygulayan personeli belirleyin. 

– Tesislerin temiz ve hijyenik olmasını ve sıhhi tesisat, yıkama tesisleri 
ve malzemelerin mevcut ve erişilebilir olmasını sağlayın. 

– Ortamlardaki yerleşim düzenini değiştirerek kalabalığı 
olabildiğince azaltın. 

– Toplumda yaşamaları için gerekli desteği sağlayarak ve erken 
taburcu planlarını uygulayarak psikiyatri hastanelerindeki insan 
sayısını azaltın. 

– Bu tesislerde kalan bireylerin COVID‑19 hakkındaki bilgilere 
erişebilmesini ve temel koruma önlemlerini uygulayacaklarını 
öğrenmesini sağlayın.14 

– Ziyaret saatlerinde enfeksiyonun yayılmasını önlemek için koruyucu 
önlemler uygulayın, ailelerle ve dış dünya ile farklı iletişim yöntemlerinin 
(telefon, internet, video görüşmesi) kullanılmasını sağlayın. 

Kurumlarda COVID19 enfeksiyonlarına karşı hazırlanıns15 

– Gerektiğinde kurumda kalanlara test ve tıbbi bakım imkanı sağlayın 
ve uygun sağlık tesislerine yönlendirin. 

– Hastaneye yatması gerekmeyen ve hafif seyreden COVID‑19 vakalarına 
yakalanan bireylerin bakımı için daha fazla destek personeli ihtiyacına 
hazır olun. 

– Engelli bireylere ve personele gerektiğinde uygun kişisel koruyucu 
ekipman sağlayın. 

– Hastaneye yatması gerekmeyen COVID‑19 hastası kurum sakinlerine 
enfeksiyon kontrol önlemleri uygulayın (örn. maske takmalarını ve diğer 
sakinlerle teması azaltmalarını isteyin). 

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
https://sa�lay�n.14
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Kurumda kalan engelli bireylere yeterli desteği sağlayın 

– Kurumda kalan bireylerin aldığı bakım ve desteğin sürekliliğini sağlamak 
için yeterli personel ve malzeme bulundurun. 

– Salgın sırasında sıkıntı yaşayan kurum sakinlerinin ziyaret ve internet 
üzerinden psikososyal hizmetler almasını ve akran desteği yoluyla 
psikososyal desteğe erişmesini sağlayın. 

COVID‑19 salgınında kurum sakinlerinin haklarını 
güvenceye alın 

– Sakinlerin istismar veya ihmal edilmediğini ve salgın sırasında 
zorlayıcı tedbirlerin kullanılmadığını veya artırılmadığını denetleyin 
ve güvenceye alın. 

– Mevcut takip ve şikâyet mekanizmalarını çalışır durumda ve etkin tutun. 
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Engelli kişilere ailesi, arkadaşları ve komşuları tarafından
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Toplumun yapması gerekenler

– COVID‑19 temel koruma önlemleri konusunda DSÖ tarafından hazırlanan
kılavuza uyun.16 COVID‑19 riskini ciddiye alın; ağır semptomlar açısından
yüksek risk altında olmasanız da virüsü yüksek risk altındaki birine
bulaştırabilirsiniz.

– COVID‑19 salgınına karşı işyerinizi hazırlamak için DSÖ kılavuzunu 
uygulayın.17 

– Mümkünse, engelli bireylerin uzaktan çalışmasına izin veren esnek 
çalışma düzenlemeleri uygulayın. İşyerinde genelde bulunan yardımcı 
ürünler dahil, bu kişilerin ihtiyaç duyduğu teknolojileri bulundurun.

– Uzaktan çalışma mümkün değilse, ağır semptom riski yüksek engellilere 
enfeksiyon riski düşene kadar izin verin (ücretli izin dahil). Bu önlemlerin 
uygulanmasını sağlamak için işverenlerin kullanabileceği hükümet 
politikasını araştırın ve bu tür destek paketlerini uygulayın.

– İşyerinde el dezenfeksiyon noktaları gibi enfeksiyon kontrol önlemlerine 
erişilebilmesini sağlayın.

– Engelli veya sağlığı elverişsiz kişilerin mağazalara erişmesi için bu
gruplara özel giriş saatleri oluşturun veya engelli kişilerin alışveriş
yapabilmesi için alternatif yollar düşünün (örn. adrese teslimat,
internetten alışveriş).

– Duygusal ve pratik destek sağlamak için, mevcut sosyal izolasyon
kısıtlamalarına saygı göstererek, engellilerle düzenli aralıklarla görüşün.

– Verilere hakim olun ve COVID‑19 ile ilgili söylentileri yaymayın.18 

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

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