
Những quan tâm 
đối với người 
khuyết tật trong 
thời gian bùng 
phát dịch COVID-19
Vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) đã công bố sự bùng phát của một loại 
bệnh do vi-rút corona mới, COVID-19, là một Tình 
trạng y tế khẩn cấp toàn cầu (PHEIC), do tốc độ 
và quy mô lây truyền.
WHO và các cơ quan y tế công trên khắp thế giới 
đang hành động để ngăn chặn sự bùng phát của 
COVID-19.1 Một số nhóm người, chẳng hạn như 
những người khuyết tật, có thể bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng hơn bởi COVID-19. Có thể giảm thiểu 
tác động này nếu các bên liên quan thực hiện các 
hành động và các biện pháp bảo vệ thích hợp.

1  https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-
for-covid-19
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Tại sao cần có sự quan tâm thêm đối với 
những người khuyết tật trong thời gian 
bùng phát COVID-19? 

Cần thực hiện các hành động để đảm bảo rằng người khuyết tật luôn 
có  thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nước và vệ sinh và  
thông  tin y tế công cộng mà họ cần, bao gồm cả trong thời gian bùng 
phát COVID-19. 

Người khuyết tật có thể có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn vì: 
–  Rào cản trong việc thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ bản, chẳng hạn 

như rửa tay (ví dụ: có thể không tiếp cận được bồn, chậu rửa rửa tay hoặc 
máy bơm nước hoặc một người có thể gặp khó khăn khi rửa tay kỹ càng); 

–  Khó khăn trong việc thực hiện giãn cách xã hội trong thực tế vì nhu cầu  
hỗ  trợ bổ sung hoặc vì họ được đưa vào sống trong cơ sở từ thiện; 

–  Sự cần thiết phải chạm vào mọi thứ để có được thông tin từ môi trường  
hoặc để được hỗ trợ; 

–  Rào cản tiếp cận thông tin y tế công cộng. 

Người khuyết tật có thể có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn  
nếu họ bị nhiễm bệnh vì: 

–  tình trạng bệnh đã có từ trước cùng với tình trạng khuyết tật; và 

–  Rào cản tiếp cận chăm sóc sức khỏe. 

Những người khuyết tật cũng có thể bị ảnh hưởng không tương xứng  
bởi sự bùng phát dịch bệnh khi các dịch vụ mà họ cần bị gián đoạn  
nghiêm trọng.  

Có thể giảm bớt các rào cản mà người khuyết tật gặp phải nếu các bên  
liên quan có hành động thích hợp. 
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Những quan tâm đối với người thực  hiện 

Những công việc của người khuyết tật và gia  
đình của họ  

Giảm khả năng tiếp xúc với COVID-19 

Những người khuyết tật và gia đình của họ nên tuân thủ Hướng dẫn 
của WHO về các biện pháp bảo vệ cơ bản trong thời gian bùng phát 
COVID-19, như vệ sinh tay, quy tắc về hô hấp và giữ khoảng cách.2 

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào khi thực hiện các biện pháp bảo vệ 
cơ bản này (ví dụ: bạn không thể tiếp cận chậu rửa/bồn rửa/máy bơm 
nước để rửa tay thường xuyên), hãy thảo luận với gia đình, bạn bè và 
người chăm sóc để thực hiện việc điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra: 

– Thực hiện việc giữ khoảng cách ít nhất một mét với những người khác. 
– Tránh tối đa đến những nơi đông đúc và giảm thiểu tiếp xúc với những 

người khác. Cân nhắc thực hiện việc đến siêu thị hoặc hiệu thuốc, ngoài 
thời cao điểm. Tận dụng giờ mở cửa đặc biệt của các cửa hàng cho 
người khuyết tật, nơi cung cấp những mặt hàng thiết yếu. 

– Mua hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại hoặc yêu cầu hỗ trợ từ gia 
đình, bạn bè hoặc người chăm sóc để tránh phải tiếp xúc với môi trường 
đông đúc. 

– Cân nhắc mua lượng lớn các mặt hàng bạn cần như thực phẩm, đồ dùng 
vệ sinh, thuốc hoặc vật tư y tế để giảm tần suất bạn cần đến những 
nơi công cộng. 

– Làm việc tại nhà nếu có thể, đặc biệt nếu bạn thường làm việc trong 
môi trường bận rộn hoặc đông đúc. 

– Đảm bảo rằng nếu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ thì phải thường 
xuyên khử trùng chúng; bao gồm xe lăn, gậy đi bộ, xe tập đi, băng ca, 
gậy dò đường hoặc bất kỳ thiết bị nào thường xuyên sử dụng trong 
không gian công cộng. 

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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Lập kế hoạch để đảm bảo việc chăm sóc và hỗ trợ liên tục 
nhu cầu của bạn 

– Nếu bạn dựa vào những người chăm sóc, hãy cân nhắc việc bổ sung 
thêm những người bạn có thể yêu cầu, nhằm chuẩn bị cho việc một 
hoặc nhiều người bị ốm hoặc phải cách ly. 

– Nếu bạn tiếp nhận những người chăm sóc thông qua một cơ quan, 
hãy tìm hiểu những biện pháp dự phòng mà họ có để bù đắp cho sự 
thiếu hụt lao động tiềm ẩn. Bạn có thể muốn nói chuyện với gia đình 
và bạn bè về những hỗ trợ bổ sung nào mà họ có thể cung cấp và 
các tình huống mà bạn có thể cần phải gọi cho họ. 

– Xác định các tổ chức có liên quan trong cộng đồng mà bạn có thể tiếp 
cận nếu bạn cần trợ giúp. 

Chuẩn bị cho gia đình của bạn, ví dụ bạn mắc phải COVID-19 

–  Hãy chắc chắn rằng những người trong gia đình bạn, bao gồm bạn  
bè  và  những người bạn tin tưởng biết bất kỳ thông tin quan trọng nào  
họ cần nếu bạn bị ốm.3 Những thông tin này có thể bao gồm thông tin  
về bảo hiểm y tế, thuốc của bạn và nhu cầu chăm sóc của bất kỳ người  
phụ thuộc nào của bạn (con cái, cha mẹ già hoặc vật nuôi).  

–  Tuân thủ hướng dẫn tại địa phương liên quan đến việc gọi chuyên  
gia  chăm sóc sức khỏe hoặc đường dây nóng chăm sóc sức khỏe. 

–  Hãy chắc chắn rằng mọi người trong gia đình bạn biết họ cần làm  
gì  nếu  bạn mắc COVID-19 hoặc yêu cầu hỗ trợ. 

–  Nếu họ chưa được kết nối, hãy giới thiệu những người trong mạng  
hỗ  trợ của bạn để họ có thể liên lạc hiệu quả nếu bạn bị ốm.  

–  Biết số điện thoại của các dịch vụ và đường dây nóng chăm sóc sức  
khỏe4, nếu bạn có thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ y tế không khẩn cấp. 

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

4 Chăm sóc sức khỏe qua điện thoại liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông và công nghệ 
ảo để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bên ngoài các cơ sở chăm sóc sức khỏe truyền thống 

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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Sức khỏe tinh thần và thể chất của các thành viên trong gia 
đình và người chăm sóc 

–  Đảm bảo tất cả các thành viên trong gia đình và người chăm sóc thực  
hiện các biện pháp bảo vệ cơ bản, như rửa tay, phòng tránh COVID-19. 

–  Tuân thủ Hướng dẫn về sức khỏe tinh thần của WHO và hướng dẫn  
kiểm  soát các bệnh không truyền nhiễm hiện tại trong thời gian bùng  
phát COVID-19.5 6  

–  Khuyến khích trẻ khuyết tật tiếp tục vui chơi, đọc, học và kết nối với bạn  
bè bằng cách sử dụng các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn hoặc phương  
tiện truyền thông xã hội. 

–  Nếu bất cứ ai trong gia đình nghi ngờ nhiễm vi-rút, thì người đó phải  
được cách ly, đeo khẩu trang và phải thực hiện xét nghiệm càng sớm  
càng tốt7. Phải khử trùng tất cả các bề mặt, và mọi người trong gia đình 
cần theo dõi các triệu chứng. Nếu có thể, bất cứ ai có tình trạng sức  
khỏe tiềm ẩn hoặc hệ miễn dịch bị suy giảm cần phải được chuyển  
đến  một địa điểm riêng biệt cho đến khi hoàn thành giai đoạn cách ly.  

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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Những công việc của chính phủ  

Đảm bảo việc tiếp cận thông tin và truyền thông y tế công cộng 

Nếu có thể, hãy bao gồm cả phần thuyết minh, ngôn ngữ ký hiệu của 
tất cả các sự kiện và thông tin liên lạc trực tiếp và đã ghi lại. Thông tin này 
bao gồm địa chỉ quốc gia, họp báo chí và truyền thông xã hội trực tiếp. 

– Chuyển các tài liệu sang định dạng “Dễ đọc” để những người khuyết 
tật về trí tuệ hoặc suy giảm nhận thức có thể tiếp cận. 

– Phát triển các sản phẩm thông tin bằng văn bản có thể tiếp cận bằng 
cách sử dụng các định dạng tài liệu phù hợp, (chẳng hạn như “Word”), 
với các tiêu đề có cấu trúc, bản in lớn, chữ nổi và định dạng cho những 
người bị khiếm thính. 

– Bao gồm chú thích cho hình ảnh được sử dụng trong các tài liệu hoặc trên 
truyền thông xã hội. Sử dụng hình ảnh bao hàm và không kỳ thị khuyết tật. 

– Làm việc với các tổ chức khuyết tật, bao gồm các cơ quan vận động 
và các nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật để phổ biến thông 
tin y tế công cộng. 

Thực hiện các biện pháp nhắm mục tiêu cho người khuyết 
tật và mạng lưới hỗ trợ của họ 

Làm việc với người khuyết tật và các tổ chức đại diện của họ để nhanh 
chóng xác định các biện pháp về tài chính và hành chính, như: 

–  Hỗ trợ tài chính cho các gia đình và người chăm sóc phải nghỉ làm để 
chăm sóc người thân. Các biện pháp này có thể bao gồm cung cấp một 
khoản tiền, trong một khoảng thời gian giới hạn, cho các thành viên 
trong gia đình để hỗ trợ trong giờ làm việc bình thường. 

–  Khoản hỗ trợ tài chính cho các gia đình và người chăm sóc, những người  
thuộc lực lượng lao động khuyết tật có công việc thất thường và làm 
riêng, những người có thể cần phải cách ly, và nơi đến làm việc khiến 
người khuyết tật có nguy cơ bị lây nhiễm cao hơn. 

–  Áp dụng các chính sách linh hoạt, làm việc tại nhà, cùng với khoản  
hỗ  trợ  tài chính về công nghệ cần thiết để thực hiện điều đó. 

–  Các biện pháp về tài chính (thường nằm trong gói kích thích kinh tế trên 
phạm vi rộng hơn) bao gồm cả người khuyết tật, chẳng hạn như khoản 
hỗ trợ một lần cho các cá nhân đủ điều kiện, giảm thuế, trợ cấp các mặt 
hàng và/hoặc ưu đãi và hoãn thanh toán các khoản chi phí được phép. 
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– Hoạt động phù hợp của các trường học và các cơ sở giáo dục khác để 
đảm bảo việc giáo dục liên tục cho học sinh khuyết tật có thể phải học 
ở nhà trong thời gian dài hơn. 

– Cung cấp đường dây nóng bằng nhiều hình thức (ví dụ: điện thoại, 
email và SMS) để người khuyết tật liên lạc với chính phủ, đặt câu hỏi 
và đưa ra mối lo ngại. 

Thực hiện các biện pháp nhắm mục tiêu cho các nhà cung 
cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong cộng đồng8 

Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật để xác định  
các hoạt động nhằm tiếp tục dịch vụ và ưu tiên tiếp cận thiết bị bảo vệ:  

–  Đảm bảo rằng các cơ quan cung cấp người chăm sóc cho người khuyết  
tật có kế hoạch liên tục cho các tình huống trong đó số lượng người  
chăm sóc có thể bị suy giảm.  

–  Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật để giảm bớt  
các rào cản tuyển dụng quan liêu, chẳng hạn như việc cảnh sát kiểm tra  
người chăm sóc, đồng thời vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ. 

–  Cân nhắc hỗ trợ tài chính ngắn hạn cho các dịch vụ cho người khuyết tật 
để đảm bảo các dịch vụ này được bền vững về tài chính nếu chúng gặp  
phải sự suy giảm về hoạt động.  

–  Cung cấp đường dây nóng cho các dịch vụ cho người khuyết tật để liên  
lạc với chính phủ và đưa ra quan ngại.  

–  Ưu tiên các cơ quan chăm sóc người khuyết tật tiếp cận với các thiết  
bị  bảo vệ cá nhân miễn phí, bao gồm khẩu trang, tấm che, găng tay và  
nước rửa tay sát khuẩn. 

–  Đảm bảo rằng những người chăm sóc người khuyết tật có quyền tiếp cận  
việc xét nghiệm COVID-19 cùng với các nhóm ưu tiên được xác định khác. 

8 Các nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong cộng đồng có thể bao gồm các cơ quan cung 
cấp dịch vụ chăm sóc, việc làm thích ứng hoặc điều trị và tư vấn dành riêng cho người khuyết tật. 
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Tăng cường sự chú ý dành cho những người khuyết tật sống 
ở những nơi có nguy cơ mắc bệnh cao 

Làm việc với người khuyết tật và các tổ chức đại diện của họ để xác  
định  các hoạt động giúp bảo vệ người khuyết tật, những người có thể  
gặp các tình huống rủi ro cao: 

–  Đảm bảo rằng các cơ quan cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật tại  
các  cơ sở chăm sóc9 xây dựng và triển khai các kế hoạch cung cấp dịch  
vụ liên tục. 

–  Xác định người khuyết tật trong các nhà tù, trại giam và cơ sở giáo  
dưỡng, và làm việc với các cơ quan hữu quan để thực hiện các biện  
pháp  kiểm soát lây nhiễm và xác định các trường hợp có thể xảy ra. 

–  Đảm bảo rằng người khuyết tật, những người vô gia cư được cung  
cấp  nước, thức ăn, chỗ ở và chăm sóc sức khỏe trên cơ sở bình đẳng  
với  những người khác và có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ  
bản  phòng chống nhiễm bệnh COVID-19. 

–  Đảm bảo rằng các nhu cầu của người khuyết tật được xem xét trong  
các  hoạt động sẵn sàng và ứng phó với sự bùng phát của COVID-19  
trong môi trường nhân đạo, bao gồm cả những người sống trong tình  
huống buộc phải di dời, trong các trại tị nạn hoặc người di cư, các khu  
định cư tạm thời và các khu ổ chuột. 

Đảm bảo rằng các biện pháp khẩn cấp tính đến nhu cầu của 
người khuyết tật 

Làm việc với người khuyết tật và các tổ chức đại diện của họ để đảm bảo  
rằng các tuyên bố khẩn cấp dựa trên sự bùng phát của dịch COVID-19 
tính  đến các nhu cầu của họ: 

–  Đảm bảo rằng những người chăm sóc người khuyết tật được coi là  
những nhân viên thiết yếu và được miễn các lệnh giới nghiêm và các  
biện pháp phong tỏa mà có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục cung  
cấp  các dịch vụ hỗ trợ. 

–  Cấp phép miễn trừ, để những người khuyết tật gặp nhiều khó khăn  
khi  phải ở nhà được phép rời khỏi nhà trong thời gian ngắn và theo  
cách  an toàn trong giờ giới nghiêm và trong lúc áp dụng các biện  
pháp  phong tỏa khác. 

–  Đảm bảo rằng các biện pháp khẩn cấp không phân biệt đối xử với  
người  khuyết tật. Không nên giảm bớt các cơ chế bảo vệ quyền con  
người đối với người khuyết tật tại các cơ sở chăm sóc như một phần  
của  các biện pháp khẩn cấp. 

9 Các cơ sở chăm sóc bao gồm nhà tù, bệnh viện tâm thần và viện dưỡng lão. 
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Đảm bảo việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe liên quan đến 
COVID-19, Giá cả phải chăng và Bao hàm 

  
 

 
 

 
 
 

  
  

  
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
  

 
 

 
  

 Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua điện thoại cho người 
khuyết tật 

  
 
 

 
 

 

Những công việc của cơ sở chăm sóc 

– Làm việc để đảm bảo tất cả các phòng khám cung cấp xét nghiệm và 
dịch vụ liên quan đến COVID-19 đều có thể tiếp cận. Giải quyết những 
cản trở (như đường đi, cầu thang gập ghềnh, vị trí khó tiếp cận hoặc 
thiết bị khó sử dụng); rào cản về thái độ (như sự kỳ thị xã hội đối với 
người khuyết tật và từ chối các dịch vụ thiết yếu); và các rào cản về tài 
chính (như chi phí cao liên quan đến việc điều trị hoặc tiếp cận cơ sở 
chăm sóc). Đảm bảo rằng thông tin về khả năng tiếp cận các dịch vụ 
sức khỏe liên quan đến COVID-19 được phổ biến cho người khuyết tật 
và người chăm sóc. 

– Cung cấp thông tin ở các định dạng dễ hiểu và đa dạng để phù hợp với 
các nhu cầu khác nhau. Không dựa vào mỗi thông tin bằng lời nói hoặc 
bằng văn bản và áp dụng nhiều cách để trao đổi một cách dễ hiểu với 
những người suy giảm về trí tuệ, nhận thức và tâm lý xã hội. 

– Cung cấp dịch vụ tư vấn tại nhà cho người khuyết tật, bao gồm các nhu 
cầu về sức khỏe chung của họ và, nếu thích hợp, cho các nhu cầu liên 
quan đến COVID-19. 

– Phát triển và phổ biến thông tin cho nhân viên y tế để họ nhận thức 
được các hậu quả xã hội và sức khỏe tiềm ẩn của COVID-19 đối với 
người khuyết tật. 

– Cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho người khuyết tật có nhu cầu phức tạp hơn, 
đặc biệt nếu họ phải cách ly. Khi cần, phối hợp chăm sóc giữa dịch vụ 
y tế và xã hội, gia đình và người chăm sóc. 

– Đảm bảo rằng các quyết định phân bổ nguồn lực khan hiếm (ví dụ: máy 
thở) không dựa trên các khiếm khuyết đã có từ trước, nhu cầu hỗ trợ cao, 
đánh giá chất lượng cuộc sống hoặc thiên vị về sức khỏe đối với người 
khuyết tật. Tuân thủ hướng dẫn của WHO để ưu tiên những người có 
nguy cơ cao.10 

– Cung cấp tư vấn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và hội nghị truyền hình 
để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý xã hội cho người 
khuyết tật. Dịch vụ này có thể dành cho các vấn đề sức khỏe nói chung, 
và bao gồm các nhu cầu phục hồi chức năng và các nhu cầu liên quan 
đến COVID-19 nếu thích hợp. 

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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Những công việc của các nhà cung cấp dịch 
vụ cho người khuyết tật trong cộng đồng 

– Lập kế hoạch cho kịch bản trong đó lực lượng lao động bị cắt giảm và xác 
định các công việc để tăng đội ngũ quản lý và kỹ thuật, cũng như người 
chăm sóc, nếu thích hợp. 

– Xác định các hoạt động và làm việc với chính phủ để giảm các rào cản về 
tuyển dụng, chẳng hạn như cảnh sát kiểm tra người chăm sóc, đồng thời 
tiếp tục duy trì các biện pháp bảo vệ. 

– Tổ chức các khóa đào tạo bổ sung và nếu có thể, phát triển các mô-đun 
trực tuyến để chuẩn bị lực lượng lao động mới và những người sẽ đảm 
nhận vai trò mở rộng. 

– Làm việc với các cơ quan chăm sóc người khuyết tật và người chăm 
sóc khác tại địa phương để thực hiện việc ưu tiên các dịch vụ cho người 
khuyết tật cần thiết nhất và những dịch vụ cần thiết phải được duy trì. 
Xác định các khách hàng dễ bị tổn thương nhất trong việc giảm dịch vụ. 

Trao đổi thông tin thường xuyên với người khuyết tật và mạng 
lưới hỗ trợ của họ 

– Cung cấp thêm thông tin nhắm mục tiêu về COVID-19, nêu bật thông 
tin liên quan đến người khuyết tật và mạng lưới hỗ trợ của họ. Những 
thông tin này có thể bao gồm thông tin về kế hoạch liên tục; số điện 
thoại chăm sóc sức khỏe và đường dây nóng; địa điểm có thể tiếp cận 
các dịch vụ y tế; và các địa điểm có thể tiếp cận nước rửa tay sát khuẩn 
hoặc thiết bị khử trùng khi nguồn cung cấp khan hiếm hoặc trong các 
tình huống có thể phải tự cách ly. 

– Sử dụng nhiều nền tảng liên lạc như các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn 
và mạng truyền thông xã hội để chia sẻ thông tin và chuyển đổi thông 
tin hiện có sang các định dạng có thể truy cập khi cần thiết. 
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Giảm khả năng tiếp xúc với COVID-19 trong quá trình cung 
cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong cộng đồng 

–  Cung cấp đào tạo, và nhanh chóng nâng cao kỹ năng của lực lượng  
chăm sóc người khuyết tật liên quan đến việc kiểm soát lây nhiễm.11 

–  Đảm bảo rằng người chăm sóc người khuyết tật và nhà cung cấp dịch  
vụ  có quyền tiếp cận thiết bị bảo vệ cá nhân bao gồm khẩu trang, găng tay  
và nước rửa tay sát khuẩn; xem xét tăng đơn đặt hàng các sản phẩm này.12 

–  Cung cấp các dịch vụ cho người khuyết tật phù hợp thông qua việc tư  
vấn tại nhà hoặc thông qua các nền tảng tương tự như được sử dụng  
trong chăm sóc sức khỏe qua điện thoại.  

Cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho người khuyết tật có nhu cầu phức tạp 

– Xác định những người khuyết tật có nhu cầu phức tạp hơn, và làm việc 
với họ, gia đình của họ và các cơ quan hỗ trợ cộng đồng, để xác định 
các trường hợp dự phòng khi số lượng người chăm sóc bị giới hạn hoặc 
không có sẵn. 

– Xác định khả năng gia tăng bạo lực, ngược đãi và bỏ bê người khuyết tật 
vì việc phong tỏa xã hội và gián đoạn các thủ tục hàng ngày; hỗ trợ giảm 
thiểu những rủi ro này, ví dụ như cung cấp đường dây nóng có thể tiếp 
cận để báo cáo. 

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://nhi�m.11
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Những công việc của các cơ sở tế 

Giảm khả năng tiếp xúc với COVID-19 

Thực hiện hành động ngay lập tức để giảm khả năng tiếp xúc với  
COVID-19 tại các cơ sở chăm sóc13: 

–  Xác định những người có nguy cơ cao nhất và làm việc với họ, gia đình  
và  nhân viên của họ để thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm. 

–  Đảm bảo rằng các cơ sở sạch sẽ và vệ sinh, và cơ sở và vật tư vệ sinh  
luôn có sẵn và có thể tiếp cận. 

–  Giảm sự đông đúc đến mức tối đa bằng cách thay đổi địa điểm cung cấp. 
–  Giảm số người trong bệnh viện tâm thần, bất cứ khi nào có thể, bằng  

cách thực hiện các kế hoạch xuất viện sớm, cùng với việc cung cấp  
hỗ  trợ đầy đủ cho việc sống tại cộng đồng.  

–  Đảm bảo rằng người dân có thể tiếp cận thông tin về COVID-19 và biết 
cách tuân thủ các biện pháp bảo vệ cơ bản14. 

–  Thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn ngừa sự lây lan của virus trong 
thời gian thăm viếng và trang bị các phương thức liên lạc khác nhau với gia  
đình và thế giới bên ngoài (ví dụ: điện thoại, internet, liên lạc qua video). 

Chuẩn bị đối với sự lây nhiễm COVID19 tại các cơ sở15 

– Cung cấp xét nghiệm và chăm sóc y tế cho người dân khi cần thiết; 
giới thiệu người dân đến các cơ sở y tế thích hợp khi cần thiết. 

– Chuẩn bị cho nhu cầu ngày càng tăng của nhân viên hỗ trợ để chăm 
sóc cho những người mắc COVID-19 nhẹ nhưng không cần nhập viện. 

– Cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp khi cần thiết cho người 
khuyết tật và nhân viên. 

– Thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm cho những người mắc 
COVID-19 không cần nhập viện (ví dụ: hướng dẫn họ đeo khẩu trang 
và hạn chế tiếp xúc với những người khác). 

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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Cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho người khuyết tật 

– Đảm bảo duy trì đủ nhân viên và vật tư để đảm bảo việc chăm sóc 
và hỗ trợ liên tục cho người dân. 

– Cung cấp quyền tiếp cận dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội cho người dân gặp 
khó khăn trong thời gian bùng phát dịch bệnh, bao gồm thông các dịch 
vụ tâm lý xã hội qua điện thoại và trực tuyến và hỗ trợ đồng đẳng. 

Đảm bảo quyền lợi của người dân trong thời gian bùng phát 
COVID-19 

– Kiểm tra và đảm bảo rằng người dân không bị ngược đãi hoặc bỏ bê 
và không sử dụng hoặc gia tăng các biện pháp cưỡng chế trong thời 
gian bùng phát dịch bệnh. 

– Đảm bảo rằng các cơ chế giám sát và khiếu nại hiện tại vẫn hoạt động 
và hiệu quả. 
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 Người dân phải áp dụng các biện pháp bảo vệ cơ bản 

 

 Gia tăng khả năng tiếp cận các cửa hàng phục vụ cho nhóm 
người dễ bị tổn thương 

  

 

 
 

Hỗ trợ thêm cho gia đình, bạn bè và hàng xóm của người 
khuyết tật 

  
  

  

Những công việc của cộng đồng 

–  Tuân thủ hướng dẫn do WHO chuẩn bị về các biện pháp bảo vệ cơ bản  
đối với COVID-19.16 Đối phó với COVID-19 một cách nghiêm túc; ngay cả 
khi chính bạn có thể không có nguy cơ cao mắc các triệu chứng nghiêm  
trọng, nhưng bạn có thể truyền vi-rút cho người khác.  

Các công ty phải hỗ trợ sắp xếp công việc linh hoạt và các biện 
pháp kiểm soát lây nhiễm 

–  Tuân thủ Hướng dẫn của WHO về nơi làm việc sẵn sàng đối với sự bùng  
phát của COVID-19.17 

–  Nếu có thể, hãy thực hiện việc sắp xếp làm việc linh hoạt để cho phép  
người khuyết tật làm việc từ xa. Đảm bảo họ có công nghệ cần thiết,  
bao  gồm mọi thiết bị hỗ trợ thường có sẵn tại nơi làm việc. 

–  Nếu không thể làm việc từ xa, hãy cân nhắc cho phép người khuyết  
tật  có nguy cơ cao mắc các triệu chứng nghiêm trọng được nghỉ việc  
(bao gồm cả nghỉ có lương) cho đến khi nguy cơ lây nhiễm giảm bớt.  
Tìm  hiểu chính sách và hỗ trợ của chính phủ có thể có sẵn cho các công  
ty  cho phép thực hiện các biện pháp này. 

–  Đảm bảo khả năng tiếp cận các biện pháp kiểm soát lây nhiễm tại nơi  
làm việc, chẳng hạn như thiết bị khử trùng tay.  

– Cân nhắc việc bố trí giờ dành riêng cho người khuyết tật hoặc những người 
dễ bị tổn thương khác có thể đến cửa hàng; hoặc xem xét các cách khác 
để cho phép người khuyết tật mua sắm (ví dụ: giao hàng, trực tuyến). 

–  Thường xuyên thăm hỏi người khuyết tật để cung cấp hỗ trợ về mặt  
tình  cảm và nhu cầu thiết thực, tôn trọng các hạn chế cách ly xã hội  
được  áp dụng tại chỗ.  

–  Biết được thông tin thực tế, được thông báo và không tin vào những  
tin  đồn liên quan đến COVID-19.18 

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 
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