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ધ્યાન હેઠળના મુદ્દાઓ
COVID-19 અને અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના અધધકારો
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COVID-19 અને અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના અધધકારો: માર્ગદર્ગન
1. અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના સ્વાસ્્ય માટેના અધધકાર પર COVID-19ની શ ું અસર થઈ છે ?
2. સુંસ્થાઓમાું રહેતાું અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ પર COVID-19ની શ ું અસર થઈ છે ?
3. અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના સમદાયની અંદર રહેવાના અધધકાર પર COVID-19ની શ ું અસર થઈ છે ?
4. અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના કામ, આવક અને જીવનધનવાાહ પર COVID-19ની શ ું અસર થઈ છે ?
5. અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના ધિક્ષણના અધધકાર પર COVID-19ની શ ું અસર થઈ છે ?
6. અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના હહિંસાથી રક્ષણ માટેના અધધકાર પર COVID-19ની શ ું અસર થઈ છે ?
7. અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓની વધ પ્રમાણમાું સુંખ્યા ધરાવતા ચોક્કસ વસ્તી જૂથો પર COVID-19ની શ ું અસર થઈ
છે ?
a. અક્ષમતાઓ વાળા કેદીઓ
b. અક્ષમતાઓ ધરાવતા, પ ૂરતી રહેણાુંક સધવધા ન ધરાવતા લોકો

સવગસામાન્ય ધનરીક્ષણ
જયાું COVID-19 મહામારી સમાજના તમામ સભ્યોને સામે જોખમ ઊભ ું કર્ું છે ત્યારે , અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ પર COVID19ના પ્રધતસાદ દ્વારા ઊભા થયેલા અભભગમીય, વાતાવરણીય અને સુંસ્થાકીય અવરોધોને કારણે ધવષમપ્રમાણ અસર થઈ છે .
અક્ષમતા ધરાવતા ઘણા લોકો પહેલેથી જ હોય તેવી સ્વાસ્્ય ક્સ્થધતઓ ધરાવતા હોય છે જે તેમને વાઇરસના ચેપની જલ્દી અસર
થવાને પાત્ર બનાવે છે , જેનાથી ચેપ લાગે ત્યારે વધ ગુંભીર લક્ષણો અનભવાય છે , જેનાથી મ ૃત્ર્ની સુંભાવના વધી જાય છે .
COVID-19 સુંકટ દરમ્યાન, અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ કે જેઓ તેમના રોજજિંદા જીવન માટે ટેકા ઉપર આધાર રાખતી હોય છે ,

તેઓ પોતાને એકલા અને લોકડાઉન ઉપાયો દરમ્યાન ટકી રહેવામાું અસમથા ક્સ્થધતમાું પામે તેમ બની િકે, જયારે સુંસ્થાઓમાું
રહેતા હોય તેવા લોકો ધવિેષરૂપથી હાધનનો ભોગ બને તેવા હોય છે , જેનો પરાવો રહેણાુંક કાળજી ગૃહો અને મનોભચહકત્સકીય

સધવધાઓમાું અધતિય વધ સુંખ્યામાું મ ૃત્ર્ઓ છે . અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ માટે સ્વાસ્્ય સેવાઓ અને માહહતી સગમ કરવા
સામેના અવરોધો વધ પ્રબળ થયેલા છે . અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓને હજી પણ જીવનધનવાાહ અને આવક માટે ટેકાની
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સગમતામાું , ધિક્ષણના ઓનલાઇન સ્વરપોમાું સહભાગી બનવામાું, અને હહિંસા સામે રક્ષણ માુંગવામાું ભેદભાવ અને અન્ય
અવરોધોનો સામનો થતો રહે છે . અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના ચોક્કસ જૂથો, જેમ કે કેદીઓ અને એવા લોકો જેઓ ઘર ધવનાના
અથવા પ ૂરતી રહેણાુંક સધવધા ધવનાના છે , તેઓ હજી વધ જોખમોનો સામનો કરે છે .

આ જોખમો અંગે જાગૃધત વધ સારા પ્રધતસાદો તરફ દોરી જાય છે જે અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ દ્વારા અનભવાતી ધવષમપ્રમાણ
અસરોને હળવી કરી િકે છે . આ માગાદિાનના હેતઓ આ છે :
▪

અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ અને તેમના અધધકારો પર મહામારીની અસર ધવિે જાગૃધત લાવવી;

▪

દધનયાભરમાું અગાઉથી જ હાથ ધરાઈ રહેલાું અમક આિાકારક અમલીકરણો તરફ ધ્યાન દોરવ;ું

▪

રાજયો અને અન્ય હહતધારકો માટે ચાવીરૂપ પગલાુંઓની ઓળખ કરવી; અને

▪

અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓનો સમાવેિ કરતા હોય તેવા, અધધકારો આધાહરત COVID-19 પ્રધતસાદો ધવિે વધ જાણકારી
માટે સુંસાધનો પ ૂરા પાડવા.

1. અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના સ્વાસ્્ય માટેના અધધકાર પર COVID-19ની શુંુ અસર થઈ છે ?
COVID-19ના જોખમનો ધવિેષરૂપથી સામનો કરતાું હોય તેવા વસ્તીસમ ૂહનો ભાગ હોવા છતાું, મહામારી દરમ્યાન સ્વાસ્્ય માહહતી
અને વાતાવરણ સગમ ન હોવા, તેમજ પસુંદગીની જ હોય તેવી તબીબી માગાદધિિકાઓ અને પ્રોટોકોલ્સ કે જે અક્ષમતાઓ ધરાવતી

વ્યક્તતઓ સ્વાસ્્યકાળજી જોગવાઈઓમાું સામનો કરતાું હોય તેવા ભેદભાવને બ ૃહદરૂપમાું દિાાવે છે તેમને કારણે અક્ષમતાઓ
ધરાવતી વ્યક્તતઓ સ્વાસ્્યકાળજીને સગમ કરવામાું હજી વધ અસમાનતાઓનો સામનો કરી રહ્ાું છે . આ પ્રોટોકોલ્સ ઘણી વખત
અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ સામે તેમના જીવનની ગણવત્તા અને સામાજજક મ ૂલ્યો સુંબધું ધત તબીબી પ ૂવાગ્રહને છતો કરે છે .

ઉદાહરણ તરીકે, અમક ચોક્કસ પ્રકારની અક્ષમતાઓ, રોજજિંદા જીવન માટે વધ આધારની જરૂહરયાતો, "નબળાઈ", "ઉપચારની
સફળતા"ની સુંભાવનાઓ, તેમજ જો તેઓ બચી જાય તો બચેલા "આર્ષ્ય-વષો” અંગેના અંદાજાઓ પર આધાહરત બાકાતીના

માપદું ડ સાથેની મયાાહદત સુંસાધનોની ફાળવણી ધવિેની ટ્રાએજ (સારવાર ધનધાારણ) માગાદધિિકાઓ. અક્ષમતાઓ ધરાવતી
વ્યક્તતઓ અને તેમના પહરવારોએ સ્વાસ્્ય પ્રણાલીની અંદર પણ ફરી સાજા થવાના ઉપાયોનો ત્યાગ કરવા માટે દબાણનો સામનો
કયો છે .

ુ આર્ાકારક અમલીકરણો ક્યા છે ?
અમક
▪ સાન મરરનો રરપબ્લલકની બાયોએધથતસ સધમધતએ ટ્રાએજ ધવિે COVID-19 માગાદિાન તૈયાર કર્ું છે ,જે અક્ષમતાના આધારે
ભેદભાવને પ્રધતબુંધધત કરે છે : "આથી, પસુંદગીની એકમાત્ર પારધમધત, ટ્રાએજને યોગ્ય રીતે લાગ કરવ,ું દરે ક માનવ જીવનને,
નૈદાધનક યોગ્યતા અને ઉપચારોના યથાપ્રમાણના માપદું ડને આધારે આદર આપવો છે . પસુંદગીના અન્ય કોઈપણ માપદું ડો,
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જેમ કે, ઉંમર, ભલિંગ, સામાજજક અથવા વુંિીય જોડાણ, અક્ષમતા, નૈધતક રીતે અસ્વીકાયા છે , કારણ કે તે જીવનને દે ખીતી રીતે
જીવવા માટે વધ અથવા ઓછા યોગ્ય તરીકે ક્રમબદ્ધ કરે છે , જે માનવ અધધકારોન ું અસ્વીકાયા ઉલ્લુંઘન છે ."1
▪ સત્તાધધકારીઓ અક્ષમતાને આધારે ભેદભાવને પ્રધતબુંધધત કરે તે સધનધિત કરવા માટે "અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને ચાલી
આવતી માન્યતાઓ, જીવનની ગણવત્તાના મ ૂલ્યાુંકનો, અથવા અક્ષમતાઓની હાજરી કે ગેરહાજરી અથવા ઉંમરને આધારે
વ્યક્તતના તલનાત્મક "મ ૂલ્ય” ધવિેના અભભપ્રાયો ઉપર આધાર રાખીને તબીબી કાળજીથી દૂ ર રખાવા ન જોઈએ” એવ ું જણાવત ું
એક બલેહટન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સ્વાસ્્ય અને માનવ સેવાઓ માટેના ધવભાગ ખાતે નાગહરક અધધકારોની કચેરીએ જારી કર્.ું 2
આ બલેહટન સત્તાધધકારીઓને અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને તાકીદના પ્રધતસાદ પ્રયાસોનો લાભ મેળવવાની સમાન તક મળે
તે માટે પહોંચ તથા માહહતી અને સુંચારણોની સગમતા સધનધિત કરવા માટે માગાદિાન પણ પ ૂરું પાડે છે , “જેમાું તાકીદના
પ્રધતસાદો સફળ થાય અને લાુંછન લાગવ ું ન્ર્ ૂનતમ થાય તે સધનધિત કરવામાું મદદ કરવા માટે વાજબી અનકૂલનો સાધવાનો
સમાવેિ થાય છે .”
▪ યુનાઇટેડ આરબ અધમરાતે અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓનુું પરીક્ષણ તેમના ઘરોમાું કરવા માટે એક રાષ્ટ્રીય કાયગક્રમ લાગુ કયો
છે અને એધપ્રલના મધ્ય સધીમાું અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ માટે 650,000 COVID-19 પરીક્ષણો હાથ ધયાા હતાું.3
▪ રિલલપાઇન્સમાું, માનવ અધધકારો માટેના કધમિને સ્વાસ્્ય સુંસ્થાઓને સમદાયના બાળકો અને અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ
સહહતના જોખમનો સામનો કરી રહેલા જૂથો માટે જાહેર સુંદેિાઓ તૈયાર કરવામાું ટેકો પ ૂરો પાડવા માટે માહહતી પ્રધસદ્ધ કરી
છે .4
▪ કેનેડામાું, અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ અને તેમની પ્રધતધનધધ સુંસ્થાઓની સહભાભગતા થકી સરકારને ચોક્કસ અક્ષમતાને
લગતા મદ્દાઓ, પડકારો અને પ્રણાલીગત હરતતતાઓ અને વ્ર્ ૂહરચનાઓ, ઉપાયો તથા લેવા જરૂરી પગલાું અંગે સલાહ આપવા
માટે COVID-19 અક્ષમતા સલાહ જૂથની સ્થાપના કરવામાું આવી હતી.5

રાજ્યો અને અન્ય રહતધારકો લઈ ર્કે તેવા થોડાું ચાવીરૂપ પર્લાુંઓ ક્યા છે ?
▪ અક્ષમતાને આધારે સારવાર નકારવાનુું પ્રધતબુંધધત કરવુું અને અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ સામેના અક્ષમતા, ટેકાની જરૂરના
સ્તર, જીવન મ ૂલ્યાુંકનોની ગણવત્તા અથવા અન્ય કોઈપણ પ્રકારના તબીબી પ ૂવાગ્રહ કે જે અક્ષમતાને આધારે સારવાર માટેની
સગમતાને અટકાવતી હોય તેવી જોગવાઈને રદ કરવી, જેમાું માગાદધિિકાઓની અંદર મયાાહદત સુંસાધનો (જેમ કે વેન્ન્ટલેટસા
અથવા અધત ઘધનષ્ઠ કાળજી માટેની સગમતા)ની ફાળવણીનો સમાવેિ થાય છે .
▪ લક્ષણો દે ખાતાું હોય તેવી અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓન ું પ્રાથધમકતાના ધોરણે પરીક્ષણ સુધનધિત કરવુ.ું
▪ અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના સ્વાસ્્ય પર COVID-19ની અસર ધવિે સુંર્ોધનને પ્રોત્સાહન આપવુ.ું
▪ સારવાર સામેના અવરોધોની ઓળખ કરવી અને તે દૂ ર કરવા, જેમાું સગમતાભયાા વાતાવરણ (હૉક્સ્પટલો, પરીક્ષણ અને
તવોરન્ટાઇન સધવધાઓ) સધનધિત કરવાનો, સાથે સાથે સગમ હોય તેવા માધ્યમોમાું, સાધનો થકી અને માળખાઓમાું સ્વાસ્્ય
માહહતી અને સુંચારણો ઉપલબ્ધ કરાવવા અને ફેલાવો કરવાનો સમાવેિ થાય છે .

www.ohchr.org

▪ મહામારી દરમ્યાન અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ માટે દવાઓનો પુરવઠો સતત ચાલુ રહે તે અને તેની સુર્મતા સુધનધિત
કરવી.
▪ અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ સામે પ ૂવાગ્રહ અને પક્ષપાતી વલણ આધાહરત ભેદભાવને ધનવારવા માટે સ્વાસ્્ય કમગચારીઓ
માટે તાલીમ હાથ ધરવી અને તેમનામાું જાગૃધત કેળવવી.
▪ મહામારીની સામે અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓન ું તેમની તમામ ધવધવધતાઓ સાથે સમાવેિ કરત ું, તથા પ્રધતહક્રયા આપતા હોય
તેવો અધધકાર આધાહરત પ્રધતસાદ તૈયાર કરવા માટે અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ અને તેમના પ્રધતધનધધ સાથે ર્ાઢપણે મસલત
કરવી અને તમને સરક્રયપણે સામેલ કરવા.

સુંસાધનો

▪ COVID-19માું કોઈ અપવાદો નહહ:“દરે કને જીવન-રક્ષક પગલાુંઓ માટેનો અધધકાર છે ” – UNના ધનષ્ણાતો જણાવે છે
▪ અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના અધધકારો, COVID-19 ધવિે UN દ્વારા ધવિેષ ધનમણકું ૂ કરાયેલ વ્યક્તત:અક્ષમતા ધરાવતી
વ્યક્તતઓને રક્ષણ કોણ આપી રહ્ ું છે ?
▪ WHO, COVID-19 ફાટી નીકળવા દરમ્યાન અક્ષમતાઓ અંગે ધ્યાનમાું લેવાની બાબતો

2. સુંસ્થાઓમાું રહેતા હોય તેવા અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ પર COVID-19ની અસર શુંુ છે ?
COVID-19 મનોભચહકત્સકીય સુંસ્થાઓ, સામાજજક સુંભાળ સુંસ્થાઓ (અનાથાશ્રમો, ડે-કેર કેન્રો, પન:વસવાટ કેન્રો) અને વ ૃદ્ધ

વ્યક્તતઓ માટેની સુંસ્થાઓ પર ધવષમપ્રમાણ અસર ધરાવી રહ્ ું છે , જે ચેપ અને મ ૃત્ર્ના ઊંચા દરોમાું પહરણમી રહ્ ું છે . અમક
પ્રાથધમક અભ્યાસોમાું, કાળજીગૃહોમાું થયેલા મ ૃત્ર્ની સુંખ્યા તેવા દે િોમાું COVID-19ને કારણે થયેલા મ ૃત્ર્ની કલ સુંખ્યાના 42%થી
57%ન ું જેટલી છે .6 સુંસ્થાઓમાું રખાયેલા અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ અંતગાત સ્વાસ્્ય પહરક્સ્થધતઓ, રહીિો અને કમાચારીઓ
વચ્ચે સામાજજક અંતરન ું પાલન કરાવવામાું થતી મશ્કેલી, અને કમાચારીઓ દ્વારા ત્યજી દે વાવાને કારણે COVID-19નો ચેપ
લાગવાના વધેલા જોખમનો સામનો કરે છે . સુંસ્થાઓમાું રહેતી અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ માનવ અધધકારોના ઉલ્લુંઘનના
વધેલા જોખમનો સામનો પણ કરે છે , જેમ કે ઉપેક્ષા, બુંધન, એકલતા અને હહિંસા.

ુ આર્ાકારક અમલીકરણો ક્યા છે ?
અમક
▪ ક્સ્વત્ઝરલૅન્ડ અને સ્પેનમાું, સુંસ્થાઓમાું રહેતાું અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને, જયાું િક્ય હોય ત્યાું, તેમના પહરવારો સાથે રહેવા
માટે સુંસ્થાઓની બહાર ખસેડાયા હતા.
▪ કેનેડામાું સુંસ્થાકીય પહરક્સ્થધતઓ માટે ચોક્કસ ઉપાયો સાથેની પ્રાથધમકતાએ પરીક્ષણ કરવા માટે માગાદધિિકાઓ જાહેર કરવામાું
આવી હતી.7
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રાજ્યો અને અન્ય રહતધારકો લઈ ર્કે તેવા થોડાું ચાવીરૂપ પર્લાુંઓ ક્યા છે ?
▪ અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓને સુંસ્થાઓમાુંથી બહાર જવા દે વા અને મુક્તત આપવી તથા પહરવાર અને/અથવા અનૌપચાહરક
નેટવકો થકી સમદાયમાું ટેકાની જોગવાઈ ત્વહરતપણે સધનધિત કરવી, તથા જાહેર અને ખાનગી સેવા પ્રદાતાઓ દ્વારા ટેકારૂપ
સેવાઓને ભુંડોળ પ ૂરું પાડવ.ું
▪ વચર્ાળાના સમયમાું પરીક્ષણને પ્રાથધમકતા આપવી અને ગીચતા સામે ઉપાય કરી, રહીિો માટે િારીહરક અંતર જાળવવાના
ઉપાયો લાગ કરી, મલાકાતીઓ માટેના સમયમાું ફેરફાર કરી, સલામતી સાધનોનો ઉપયોગ ફરજજયાત બનાવી, અને
સ્વચ્છતાની ક્સ્થધતઓમાું સધારો કરીને સુંસ્થાઓની અંદર ચેપના જોખમને ઘટાડવા માટે ધનવારક ઉપાયોને પ્રોત્સાહન આપવુ.ું
▪ કામચલાઉ ધોરણે સુંસ્થાઓના સુંસાધનોમાું વધારો કરવો, જેમાું ધનવારણ માટેના ઉપાયોનો અમલ કરવા માટે માનવ સુંસાધનો
અને નાણાુંકીય સુંસાધનોનો સમાવેિ થાય છે .
▪ આપાતકાલીન સમયર્ાળા દરમ્યાન, સુધનધિત કરવુું કે, સુંસ્થાઓમાું રહી રહેલા વ્યક્તતઓના અધધકારોનો આદર થતો રહે, જેમાું
િોષણ, હહિંસા અને અપમાન સામે સ્વતુંત્રતા, ભેદભાવથી મક્તત, મતત અને માહહતગાર સુંમધતનો અધધકાર, અને ન્યાયની
સગમતાનો સમાવેિ થાય છે .8
▪ સુંસ્થાઓ બુંધ કરવાની અને લોકોને સમદાયમાું પરત મોકલવાની, તથા અક્ષમતા ધરાવતા અને વ ૃદ્ધ વ્યક્તતઓ માટેના આધારો
અને સેવાઓને બળ આપવાની વ્ર્ ૂહરચનાઓને અપનાવી અને સુંસ્થાકરણને વધુ મજબ ૂતી આપીને રોર્માુંથી વધુ સારી રીતે
બહાર આવવુું

સુંસાધનો
▪ WHO COVID-19ના સુંદભામાું, લાુંબાગાળાની કાળજી સધવધાઓમાું ચેપના ધનવારણ અને ધનયુંત્રણ માટે માગાદિાન,
વચગાળાન ું માગાદિાન, 21 માચા 2020
▪ WHO, COVID-19 ફાટી નીકળવા દરમ્યાન અક્ષમતાઓ અંગેની ધવચારણાઓ
▪ મનો-સામાજજક અક્ષમતાઓ ધરાવતા લોકો માટેની ક્ષેત્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુંસ્થાઓ દ્વારા COVID-19 મહામારીના
સુંદભામાું ભલામણોન ું ધનવેદન

ુ ાયની અંદર રહેવાના અધધકાર પર COVID-19ની શુંુ અસર
3. અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના સમદ
થઈ છે ?
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અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ COVID-19 પ્રધતસાદ ઉપાયોને કારણે સમદાયમાું તેમના રોજજિંદા જીવન જીવવામાું ચોક્કસ
અવરોધોનો સામનો કરે છે . ધવિેષરૂપથી, ઘરે રહેવાના ધનયુંત્રણો જે તેમની જરૂહરયાતોને ધ્યાનમાું નથી લેતા, તે તેમની સ્વતુંત્રતા,
સ્વાસ્્ય અને જીવનમાું ધવક્ષેપો અને નવા જોખમો સજ ે છે .9
અક્ષમતાઓ ધરાવતા ઘણા વ્યક્તતઓ જે તેમના રોજજિંદા જીવન માટે અન્યો ઉપર આધાર રાખે છે (સેવા પ્રદાતાઓ દ્વારા ઔપચાહરક
ટેકા અથવા સુંબધ
ું ીઓ/ધમત્રો દ્વારા અનૌપચાહરક ટે કા થકી) તેઓ પોતાને હરવાફરવા પરના ધનયુંત્રણો અને િારીહરક અંતર

જાળવવાના ઉપાયોને કારણે ટેકા ધવનાના પામે છે . આ તેમને આહાર, અધનવાયા સામાન અને દવાઓnI સગમતા ધવના, અને
નહાવા, રાુંધવા, અથવા ખાવા જેવી મ ૂળભ ૂત દૈ ધનક પ્રવ ૃધત્તઓ પાર ન પાડી િકવાના ઊંચા જોખમ હેઠળ મ ૂકી િકે છે
COVID-19 ઉપાયો ધવિેની જાહેર માહહતીને અક્ષમતા ધરાવતા તમામ વ્યક્તતઓ સધી પહોંચે તે રીતે પદ્ધધતસર રીતે સુંચાહરત
કરવામાું નથી આવતી અને સગમ માળખાઓ તથા માગો દ્વારા વહેંચવામાું નથી આવતી (દા.ત. સાુંકેધતક ભાષાન ું અથાઘટન,
કેપ્િધનિંગ, સરળતાથી વાુંચી િકાય તેવા માળખા, વગેરે).

આ ઉપરાુંત અક્ષમતાઓ ધરાવતી અમક વ્યક્તતઓ, જેમ કે મનો-સામાજજક અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ અને ઑહટન્સ્ટક (એક
માનધસક ધવકૃધત) ધરાવતી વ્યક્તતઓ ઘરની અંદર કડક બુંધનોને સહન કરવામાું સક્ષમ ન પણ હોય. પહરક્સ્થધતનો સામનો કરવા
માટે હદવસ દરમ્યાન ટૂુંકી અને કાળજીપ ૂવાકની બહારની મલાકાતો તેમને માટે ચાવીરૂપ છે
અમુક આર્ાકારક અમલીકરણો ક્યા છે ?
▪ પેરાગ્વે10 અને પનામા11એ સસુંગત માહહતી સગમ માળખાઓમાું પ ૂરી પડાય તે સધનધિત કરવા માટે પ્રણાલીઓ ધવકસાવી છે .

આ જ હદિામાું, ન્ય ૂ ઝીલૅન્ડના સ્વાસ્્ય મુંત્રાલયે પોતાની વેબસાઇટનો એક ધવભાગ માહહતીને સાુંકેધતક ભાષા અને વાુંચવામાું
સરળ હોય તે સહહતના સગમ માળખાઓમાું પ ૂરી પાડવા માટે સમધપિત કયો છે .12 મેક્તસકોની સરકારે આવી જ કાયારીતીને
અપનાવી છે .13

▪ આજ ેન્ન્ટનામાું,14 અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓને ટેકો પ ૂરો પાડવા માટે થઈને આધાર જરૂરી હોય તેવા વ્યક્તતઓને હરવા

ફરવા ઉપરના ધનયુંત્રણો અને િારીહરક અંતર જાળવવામાુંથી છૂટ અપાયેલી છે . કોલમ્મ્બયામાું સામદાધયક ટેકા માટેના માળખાઓ

ધવકસાવવામાું આવ્યા છે અને અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ તથા વ ૃદ્ધોને તેમના કહરયાણાું અને અન્ય ખરીદીઓમાું મદદ કરે તે
માટે સ્વયુંસેવકોની ભરતી કરવામાું આવી છે .15 ઉપરાુંત, પનામામાું, જોખમોને ઘટાડવાના એક પ્રયાસમાું, અક્ષમતા ધરાવતી

વ્યક્તતઓ અને તેમના વ્યક્તતગત સહાયકોને અધનવાયા ખરીદીઓ કરવા માટે ખલ્યા પછીના ચોક્કસ કલાકો ફાળવવામાું આવ્યા
છે .16
▪ યુનાઇટેડ રકિંગ્ડમ ઑિ ગ્રેટ લિટન ઍન્ડ નોધગન આયલૅન્ડે17 પ્રારું ભભક સખત બુંધીના ધનયમો હળવા કયાા છે અને ઑહટન્સ્ટક

વ્યક્તતઓ તથા અક્ષમતાઓ ધરાવતા અન્ય લોકોને બહાર જવાની પરવાનગી આપવા છૂટછાટો લાગ કરી છે . ફ્રાન્સે આવા જ
ઉપાયો લાગ કયાું છે .18

રાજ્યો અને અન્ય રહતધારકો લઈ ર્કે તેવા થોડાું ચાવીરૂપ પર્લાુંઓ ક્યા છે ?
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▪ એ સધનધિત કરવ ું કે COVID-19 સુંબધું ધત ઉપાયો ધવર્ેની મારહતી અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને અન્ય બાબતો ઉપરાુંત
સાુંકેધતક ભાષાના અથાઘટન, કેપ્િધનિંગ, અને વાુંચવામાું સરળ સ્વરૂપોમાું સુર્મ હોય.
▪ એ સધનધિત કરવ ું કે અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને ટેકો પ ૂરો પાડતી વ્યક્તતઓને ઘરે રહેવા અંર્ે ના ધનયુંત્રણોમાું છૂટ મળે , જેથી
કરીને ટેકો પ ૂરો પાડી િકાય.
▪ સામુદાધયક આધાર માળખાઓના ધવકાસને પ્રોત્સાહન આપવ ું અને અનબદ્ધદ્ધત કરવ,ું અને સલામતીની સામગ્રીઓ, સાધનો અને
ઉત્પાદોની ઉપલબ્ધતા સધનધિત કરવી.
▪ ઘરે રહેવા/અંદર રહેવાના ઉપાયો દરમ્યાન સપરમાકે ટ્સ, કહરયાણાું અને અન્ય આવશ્યક વસ્તઓની દકાનોમાું અક્ષમતા
ધરાવતી વ્યક્તતઓ અને તેમના વ્યક્તતગત સહાયકો માટે ખુલવાના સમય પછીના કલાકો માટે પ્રાથધમકતા સ્થાધપત કરવા અંગે
ધ્યાન આપવ.ું

▪ અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ માટે ઘરમાુંથી બહાર નીકળવા સામે સદું તર મનાઇ અને દું ડ લાગ કરવા સામે વાજબી મુક્તતઓની
જોર્વાઈ સુધનધિત કરવી, અને અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ માટે બહાર છૂટછાટો લાગ કરવી.

સુંસાધનો
▪ WHO, COVID-19 ફાટી નીકળવા દરમ્યાન અક્ષમતાઓ અંગેની વવચારણાઓ
▪ UNPRPD, ILO અને અન્યો, COVID-19 કટોકટી સામે અક્ષમતાને સમાવી લેતો સામાજજક સુરક્ષા પ્રધતસાદ

4. અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના કામ, આવક અને જીવનધનવાગહ પર COVID-19ની શુંુ અસર થઈ
છે ?
અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓને નોકરીએ રખાવાની િક્યતા અન્યોની સરખામણીએ ઓછી, છે અને જયારે નોકરીએ રખાય છે ,
ત્યારે તેમને અસુંગહઠત ક્ષેત્રમાું નોકરીએ રખાયા હોવાની િક્યતા વધ છે .19 આને પહરણામ સ્વરૂપે, તેમને અન્યોની સરખામણીમાું
નોકરી આધાહરત સામાજજક વીમો ઓછો સગમ હોય છે , જે હાલના COVID-19 સુંદભામાું તેમની આધથિક અંગેની ક્સ્થધતસ્થાપકતા
ઘટાડે છે . જેઓ નોકરી ધરાવતા હોય અથવા સ્વ-રોજગાર વાળા હોય તેઓ,20 તેમને કાયાસ્થળો પર ઉપલબ્ધ હોય તેવા સાધનો
અને ટેકાની ગેરહાજરીને કારણે ઘરે થી કામ કરવાથી દૂ ર રહેવ ું પડે તેવ ું બની િકે, અને તેઓ તેમની આવક તથા નોકરી ગમાવવાના
વધેલા જોખમનો સામનો કરી િકે. ઉપરાુંત, COVID-19 ઉપાયો પહરવાર અને ઘરના મખ્ય કમાનારાને કામ કરવાથી દૂ ર રાખીને

ઘરની એકુંદર આવક ઉપર નકારાત્મક અસર વડે અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને પ્રત્યક્ષ રીતે અસર કરી િકે છે . આવક ન હોવી
અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ અને તેમના ઘરો, જેઓ સામાન્યરીતે અક્ષમતા સુંબધું ધત વધારાની હકિંમત અને ખચાાઓનો સામનો
કરતા હોય છે (સગમ હોય તેવા ઘર અને સાધનો, સહાયક સાધનો, ચોક્કસ સામાન અને સેવાઓ, વગેરે), તેમના પર ધવષમપ્રમાણ
બોજો દિાાવે છે , જે તેમને વધ જલ્દી ગરીબી તરફ ખેંચી લઈ જાય છે .
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ુ આર્ાકારક અમલીકરણો ક્યા છે ?
અમક
▪ COVID-19 સામેના પ્રધતસાદમાું બલ્ર્ે રરયા, માલ્ટા અને લલથુઆધનયાએ તેમની સામાજજક સરક્ષા પ્રણાલીઓને અપાતા ભુંડોળમાું
વધારો કયો છે જેથી સામાજજક ટેકા સેવાઓને ધવસ્તારી િકાય અને અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ સહહત, વધ લાભાથીઓને
આવરી િકાય.21
▪ આજ ેન્ન્ટના અને પેરુમાું, COVID-19 કટોકટીને ધ્યાનમાું રાખીને અક્ષમતા અંગેના લાભો પ્રાપ્ત કરી રહેલા લોકો એક વધારાની
રકમ પ્રાપ્ત કરિે.22ફ્રાન્સે અક્ષમતા ભ્્ ું મેળવતા લાભાથીઓના હહતમાું આવા જ એક પગલાુંની જાહેરાત કરી,23 અને
ટયુધનધર્યાની કટોકટી યોજનામાું નીચી આવક ધરાવતા ઘરો, અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ અને ઘર ધવનાના લોકોને રોકડ
નાણાું ટ્રાન્સફર કરવાનો સમાવેિ થાય છે .24
▪ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑિ અમેરરકાએ25 કરવેરા રાહત કાયાક્રમો સ્થાધપત કયાા છે જે આ સુંદભામાું અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓની
નાણાુંકીય પહરક્સ્થધતને સધારવામાું ફાળો આપી િકે તેમ છે .

રાજ્યો અને અન્ય રહતધારકો લઈ ર્કે તેવા થોડાું ચાવીરૂપ પર્લાુંઓ ક્યા છે ?
▪ કોઈ આવક ન ધરાવતી અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓને નાણાુંકીય મદદ પ ૂરી પાડવી (દા.ત. ઉચ્ચક ચકવણીઓ, કરવેરામાું
રાહતના ઉપાયો, સામાન, વગેરેમાું સબધસડી આપવી, વગેરે.).

▪ હાલના અક્ષમતા લાભોમાું વધારો કરવો, જેમાું વધારાના ખચાાઓને આવરી લેવા માટે ચકવણીઓને વહેલી કરવાનો સમાવેિ
થાય છે .

▪ અક્ષમતા સુંબધું ધત એવી કોઈપણ પાત્રતાઓ જે ટૂુંક સમયમાું સમાપ્ત થવા જઈ રહી હોય, તેન ું આપમેળે ધવસ્તારણ કરવુ.ું
▪ અક્ષમતા ધરાવતા સ્વ-રોજગાર વાળી એવીવ્યક્તતઓ જેઓ પોતાની આવકને ઘટેલી જએ તેમને નાણાુંકીય વળતર પ ૂરું પાડવ.ું
▪ પોતાના પહરવારના અક્ષમતા ધરાવતા સભ્ય(યો)ને ચેપ લાગવાન ું ધનવારવા માટે કામ કરવાન ું બુંધ કરે તેવા લોકો અને જેઓ
બેરોજગારી અથવા માુંદગીના લાભો હેઠળ આવરાયેલા નથી તેવા લોકો માટે નાણાુંકીય સહાય કાયગક્રમો અમલમાું મ ૂકવી.
▪ અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના નોકરીદાતાઓને ટેભલવહકિંગ માટે જરૂરી સાધનો પ ૂરા પાડવા માટે, ટેતસ ક્રેરડટ થકી સરહતનો
નાણાુંકીય આધાર પ ૂરો પાડવી.
▪ આહાર જોર્વાઈની યોજનાઓ અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓનો સમાવેર્ કરતી હોય અને તેમના ઘરો સધી આહાર

પહોંચાડવાના પહરવહન ઉપાયોનો સમાવેિ કરતી હોય તે સહહતની તેમની જરૂહરયાતો પ્રત્યે પ્રધતસાદ આપનારી હોય તેમ
સધનધિત કરવ.ું

સુંસાધનો

▪ ILO,ILO, કોઈ પાછળ નથી છૂટી ર્યુ,ું હાલ પણ નરહ, ક્યારે ય નરહ COVID-19ના પ્રધતસાદમાું અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ
▪ UNPRPD, ILO UNPRPD, ILO અન્યો, COVID-19 કટોકટી સામે અક્ષમતાને સમાવી લેતો સામાજજક સુરક્ષા પ્રધતસાદ
▪ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાું ભુંડોળ, COVID-19 સામેના નીધતગત પ્રધતસાદો
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5. અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના ધર્ક્ષણના અધધકાર પર COVID-19ની શુંુ અસર થઈ છે ?
અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ અન્યોની સરખામણીમાું અભ્યાસ પ ૂરો કરે તેવી ઓછી સુંભાવના છે , અને તેમને િાળા અભ્યાસમાુંથી
સુંપ ૂણાપણે બાકાત રખાય તેવ ું વધ સુંભવ છે .26 Because of COVID-19, most States have temporarily closed education
institutions27 અક્ષમતા ધરાવતા ધવદ્યાથીઓ સહહતના, તમામ ધવદ્યાથીઓને અસર કરત ું. ધિક્ષણમાું ધવક્ષેપની અસરને ઘટાડવા

માટે અમક રાજયો દૂ રથી રહીને િીખવાની પદ્ધધતઓને અપનાવી રહ્ાું છે . આ હકસ્સાઓમાું, જો કે, અક્ષમતા ધરાવતા ધવદ્યાથીઓ
તેમને િાળાના ઓનલાઇન કાયાક્રમોમાું ભાગ લેવા સક્ષમ બનાવે તે માટે જરૂરી સાધનોની, ઇન્ટરનેટ ઍતસેસ, સગમ સામગ્રીઓ

અને ટેકાની ગેરહાજરીને કારણે અવરોધોનો સામનો કરી રહ્ાું છે . આને પહરણામે, અક્ષમતા ધરાવતા ઘણા ધવદ્યાથીઓ પાછળ છૂટી
જઈ રહ્ાું છે , ખાસ કરીને બૌદ્ધદ્ધક અક્ષમતાઓ ધરાવતા ધવદ્યાથીઓ.
વધમાું, અક્ષમતા ધરાવતા ધવદ્યાથીઓને િાળા બુંધ થવાના અન્ય પહરમાણો વડે પણ અસર થઈ રહી છે , જેમાું િાળાના ભોજનની
સગમતા અને તેમના સહાધ્યાયીઓ સાથે રમત અને ખેલકૂદમાું ભાગ લેવાની તકોનો સમાવેિ થાય છે .

ુ આર્ાકારક અમલીકરણો ક્યા છે ?
અમક
▪ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑિ અમેરરકાએ લાગ પડતા ફેડરલ કાયદા, ધ ઇન્ન્ડધવડયઅલ ધવથ હડઝેભબભલહટઝ ઍતટ ઉપર એક માગાદિાક
દસ્તાવેજ જારી કયો છે .28
▪ ઇતવાડોરે ઘરે આઇસોલેટ થઈને રહેવ ું જરૂરી હોય તેવા બાળકોના ધિક્ષણને ટેકો આપવા માટે ધિક્ષકોને ભલામણ જારી કરી છે .29
▪ યુનાઇટેડ રકિંગ્ડમ ઑિ ગ્રેટ લિટન અને નોધગન આયલૅન્ડે માતા-ધપતા અને કાળજી પ્રદાતાઓને ઘરે હોય ત્યારે એકબીજા સાથે
સ્પધાા કરતી જવાબદારીઓનો સામનો કેવી રીતે કરવો અને અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોની િૈક્ષભણક પ્રહક્રયાને વધ સારી રીતે
ટેકો કેવી રીતે આપવો તે ધવિે માગાદિાન આપવા માટે માહહતીનો ફેલાવો કયો અને પ્રણાલીઓ પ્રસ્થાધપત કરી.30

રાજ્યો અને અન્ય રહતધારકો લઈ ર્કે તેવા થોડાું ચાવીરૂપ પર્લાુંઓ ક્યા છે ?
▪ ધિક્ષણ અને િાળા સત્તાધધકારીઓને તેમની જવાબદારીઓના વ્યાપ અને િાળાની બહાર ધિક્ષણ પ ૂરું પાડતાું હોય ત્યારે ઉપલબ્ધ
વૈધવધ્યપ ૂણા સુંસાધનો ધવિે સ્પષ્ટ્ટ માર્ગદર્ગન પ ૂરું ુ પાડવુ.ું

▪ સહાયક સાધનો અને રહેવાની વાજબી સગવડની જોગવાઈ સહહત, અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ માટે દૂ ર રહીને અભ્યાસ
માટે ઇન્ટરનેટનો ઍતસેસ સુધનધિત કરવો અને સોફ્ટરવેર સુર્મ છે તેની ખાતરી કરવી.
▪ દૂ ર રહીને અભ્યાસ થકી સમાવેિક ધિક્ષણ ધવિે ધર્ક્ષકો માટે માર્ગદર્ગન, તાલીમ અને ટેકો પ ૂરો પાડવો.
▪ અક્ષમતાઓ ધરાવતા બાળકો વહેલ ું ધિક્ષણ િર કરે તે માટે માતા-ધપતા અને કાળજીપ્રદાતાઓ સાથે ઘધનષ્ટ્ઠ સમાયોજન સ્થાધપત
કરવુ.ું
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▪ માતા-ધપતા અને કાળજીપ્રદાતાઓને તેમના અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોના િૈક્ષભણક કાયાક્રમ માટે સાધનોની ગોઠવણ કરવામાું
અને ટેકો આપવા માટે માર્ગદર્ગન અને દૂ રથી રહીને ટે કો પ ૂરો પાડવો.
▪ દૂ ર રહીને અભ્યાસને ટેકો આપવા માટે અક્ષમતાઓ ધરાવતા ધવદ્યાથીઓ માટે સુર્મ હોય તેવી અને અનુકલ
ૂ ન કરે લી સામગ્રી
ધવકસાવવી.

▪ ધવધવધ મીહડયા (દા.ત. ઓનલાઇન માુંગવાથી ઉપલબ્ધ, ટેભલધવઝન પ્રસારણ થતા િૈક્ષભણક કાયાક્રમો, વગેરે) થકી ફેલાવો કરવા
માટે સુર્મ હોય તેવી ર્ૈક્ષલણક ઑરડઓ-ધવઝયુઅલ સામગ્રી ધવકસાવવી

સુંસાધનો

▪ બાળકો પર COVID-19 મહામારીની ગંભીર શારીવરક, ભાવનાત્મક અને માનસશાસ્ત્રીય અસર અને બાળકોના અવિકારોના રક્ષણ
માટે રાજ્યોને આહ્વાન વવશે CRC સવમવતનં વનવેદન
▪ ર્ધનસેફ, COVID-19 પ્રધતસાદ: અક્ષમતાઓ ધરાવતા બાળકો અને પખ્તો માટે ધ્યાનમાું લેવાની બાબતો
▪ ર્નેસ્કો, COVID-19 પ્રધતસાદ અંગેની વેબસાઇટ

6. અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના રહિંસાથી રક્ષણ માટેના અધધકાર પર COVID-19ની શુંુ અસર થઈ
છે ?
અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓને હહિંસાન ું જોખમ વધ હોય છે , ધવિેષરૂપથી જયારે તેઓ એકલા હોય. અક્ષમતાઓ ધરાવતી
મહહલાઓ અને છોકરીઓ ભલિંગ આધાહરત, જાતીય પ્રકારની, અંગત સાથી તરફથી અને ઘરે લ હહિંસાના ઊંચા દરોનો સામનો કરે
છે .31 અક્ષમતાઓ ધરાવતી મહહલાઓ અને છોકરીઓ અન્ય મહહલાઓની સરખામણીમાું હહિંસાના વધ જોખમનો સામનો તો કરે જ
છે , સાથે તેઓ અક્ષમતાઓ ધરાવતા પરષોની સરખામણીમાું પણ હહિંસાના ઊંચા સ્તરોનો સામનો કરે છે .32જયાું COVID-19ના
સુંદભામાું અક્ષમતા અને ભલિંગ આધાહરત હહિંસા ઉપર માહહતી હાલમાું ઉપલબ્ધ નથી, ત્યાું અનભવો દિાાવે છે કે સમાન સુંજોગોમાું,
અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ ધવિેષરૂપથી જોખમ હેઠળ હોય છે .33
ઘરે લ હહિંસાની જાણ કરવી અને તેને લગતી સેવાઓની સગમતા તથા સહાય અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ માટે ધવિેષરૂપથી
પડકારજનક હોય છે , કારણ કે આ સેવાઓ સામાન્યપણે અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને સમાવી લેતી નથી હોતી અને તેમને માટે

સગમ નથી હોતી. મોટેભાગે હોટલાઇન્સ બધધર અને બધધર-અંધ વ્યક્તતઓ માટે દભાધષયા સેવાઓ વડે સજ્જ નથી હોતી, અને
કટોકટી માટેના આશ્રયસ્થાનો તથા સેવાઓ અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓની જરૂહરયાતોને પ ૂરી કરવા માટે તૈયાર નથી હોતા.

ુ આર્ાકારક અમલીકરણો ક્યા છે ?
અમક
પેરુમાું સ્થાધનક સરકારો માટે કટોકટી દરમ્યાન ફોન વડે અને કટોકટી ઊઠાવી લેવામાું આવે તે પછી જાતે જઈને અક્ષમતાઓ
ધરાવતી વ્યક્તતઓનો સુંપકા માટે માગાદધિિકાઓ બહાર પડાઈ હતી, જેમાું હહિંસા વાળી પહરક્સ્થધતની જાણ સત્તાધધકારીઓને કરવાની
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ફરજ સ ૂચવાઇ હતી.34 આના ધસવાય, OHCHR આ ધવસ્તારમાું કોઈ નવી આિાકારક કાયારીધતઓની ઓળખ કરી િક્યા નહહ, જે
ભચિંતાના સ્તરને ઊંચ ું લઈ જાય છે . અનેક દે િોએ બધધર વ્યક્તતઓ માટે સગમ હોટલાઇન્સ, સહાય અને ટેતસ્ટ સુંદેિા, રીલે અને
ધવડીયો ફોન સેવાઓ સહહતના અહેવાલો પ ૂરા પાડવાન ું ચાલ રાખ્ર્ ું છે .35 નીચેની સ ૂભચમાું જાણવા મળે લી થોડી સારી કાયારીધતઓ
છે .

રાજ્યો અને અન્ય રહતધારકો લઈ ર્કે તેવા થોડાું ચાવીરુપ પર્લાુંઓ ક્યા છે ?
▪ જાણ કરવા માટેની યુંત્રણાઓ, હોટલાઇન્સ, તાકીદના આશ્રયસ્થાનો અને સહાયના અન્ય સ્વરૂપો સુર્મ છે અને અક્ષમતાઓ
ધરાવતી વ્યક્તતઓને સમાવે છે તે સુધનધિત કરવુ.ું
▪ અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ, ખાસ કરીને એકલા રહેતાું હોય તેમની ક્સ્થધતની સામદાધયક અને સ્વૈચ્ચ્છક નેટવકો થકી સહહત,
સામે ચાલીને સુંપકા કરીને પરોવાયેલાું રાખીને દે ખરે ખ રાખવી.
▪ અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ, ધવિેષરૂપથી અક્ષમતા ધરાવતી મહહલાઓ અને છોકરીઓ દ્વારા સામનો કરાતી હહિંસાના જોખમ
ધવિે જાગૃધત િેલાવવી અને તાલીમ પ ૂરી પાડવી, અને સાથીઓના ટેકાને પ્રોત્સાહન સહહતના આધાર માળખાઓને વધારો
આપવો.

સુંસાધનો

▪ UNFPA, ભલિંગ આધાહરત હહિંસા અને જાતીય તથા પ્રજોત્પધત્ત સ્વાસ્્યને સુંબોધતી અને અક્ષમતાઓ ધરાવતી મહહલાઓ તેમજ
ર્વા વ્યક્તતઓ માટે અધધકારો પર આધાહરત અને ભલિંગ આધાહરત-પ્રધતસાદ સેવાઓ પ ૂરી પાડવા માટે માગાદધિિકાઓ
▪ COVID-19 દરમ્યાન સાજા થઈને બહાર આવનારાઓ માટે ટકી રહેવા માટે સેવાઓ

7. એવા ચોક્કસ વસ્તીજૂથો કે જેમાું અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓની સુંખ્યા ઘણી વધ ુ છે તેમના
ઉપર COVID-19ની શુંુ અસર થઈ છે : અક્ષમતાઓ ધરાવતા કેદીઓ અને રહેવાની પ ૂરતી સધુ વધા
ધવનાના લોકો?
a. અક્ષમતાઓ ધરાવતા કેદીઓ
અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓ કેદખાનામાુંના લોકોમાું વધ પ્રમાણમાું જોવા મળે છે ,36 ધવિેષરૂપથી મનો-સામાજજક અક્ષમતાઓ
ધરાવતી વ્યક્તતઓ અને બૌદ્ધદ્ધક અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ. ગીચ અને અસ્વચ્છ પહરક્સ્થધતઓમાું જયાું િારીહરક અંતર
જાળવવ ું િક્ય નથી ત્યાું ચેપના ઊંચા જોખમને કારણે તેઓ ચેપનો ભોગ બનવાના વધેલા જોખમ હેઠળ છે . ખાસ કરીને, અક્ષમતાઓ
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ધરાવતા ઘણા કેદીઓ આહાર માટે, હરવાફરવા અને નહાવા માટે તેમના સાથીઓના અનૌપચાહરક ટેકા ઉપર આધાર રાખતા હોય
છે , અને જેલની સ્વાસ્્ય સેવાઓ સામાન્યપણે તેમની જરૂહરયાતો પ ૂરી કરવા માટે અપ ૂરતી હોય છે .
આ પડકારો જેલ અને ફોજદારી ન્યાય અને સધારણા વ્યવસ્થાઓની અંદર ખટલા પ ૂવેની અટકાયત હેઠળના અક્ષમતાઓ ધરાવતી
વ્યક્તતઓને જ નથી લાગ પડતી, પરું ત તે હાલમાું કોઈપણ પ્રકારની વહીવટી અથવા અન્ય અટકાયત હેઠળ હોય, કે જેમાું ઇધમગ્રેિન
અટકાયત હેઠળના અક્ષમતાઓ ધરાવતા સ્થળાુંતર કરીને આવેલાઓ સહહતના લોકો દ્વારા અનભવાય છે .

ુ આર્ાકારક અમલીકરણો ક્યા છે ?
અમક
▪ યુનાઇટેડ રકિંગ્ડમ ઑિ ગ્રેટ લિટન અને નોધગન આયલૅન્ડમાું, જેમની સજા પ ૂરી થવામાું બે મહહના અથવા તેનાથી ઓછો સમય
બાકી હોય તેવા કેદીઓને છોડી મ ૂકવામાું આવી રહ્ાું છે .37 યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑિ અમેરરકામાું, અનેક રાજયોએ કેદીઓને છોડી
મ ૂક્યાું છે ,અથવા છોડી મ ૂકવાની પ્રહક્રયામાું છે .38 ઈરાન, તુકી અને ઇન્ડોનેધર્યામાું આવી જ રીતે કેદીઓની મક્તત કરવામાું આવી
હતી. કોલમ્મ્બયામાું અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ કે જેમને સલામતીના ઉપાયો જાતે અમલમાું મ ૂકવાથી ધનવારતી િરીરની
કામગીરીને લગતી મયાાદાઓ હોય તેમને વહેલી મક્તત માટેના લાભાથીઓમાું સમાવાયા છે .39તેવી જ રીતે, આજ ેન્ન્ટનામાું, સધપ્રમ
કોટા અને ફોજદારી અપીલ માટેની કોટે અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓની કેદ મક્તત પ્રયાસોના લાભાથીઓ તરીકે ઓળખ કરી
છે .40 િાલઝલમાું, નેિનલ જન્સ્ટસ કાઉક્ન્સલે, અક્ષમતા ધરાવતા કેદીઓ, બાળ અપરાધ પ્રણાલીમાું હોય તેવા સહહતના કેદીઓની
સમીક્ષા, પન:મ ૂલ્યાુંકના કરવા, અને મકત કરવા માટે ભલામણ જારી કરી છે .41

રાજ્યો અને અન્ય રહતધારકો લઈ ર્કે તેવા થોડાું ચાવીરૂપ પર્લાુંઓ ક્યા છે ?
▪ અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ સરહતના કેદીઓના જોખમ હેઠળ હોય તેવા જૂથોને, વહેલી મુક્તત અને પ્રોબેર્ન લાગુ કરીને

અથવા સજા ઘટાડીને અથવા નીચી કરીને અને ખટલો ચાલવા પ ૂવેની અટકાયતનો ઉપયોર્ કરી છોડી મ ૂકીને કેદખાનાઓની

વસ્તી ઘટાડવી, અને પહરવાર અને/અથવા અનૌપચાહરક માળખાઓ થકી સમદાયમાું ટેકાની જોગવાઈ અને જાહેર અથવા
ખાનગી સેવા પ્રદાતાઓ દ્વારા ભુંડોળના આધારની સેવાઓને ત્વહરતપણે સધનધિત કરવી.
▪ ચેપના જોખમોને ઘટાડવા માટે જેલોમાું ધનવારણ માટેના ઉપાયો અમલમાું મ ૂકો, જેમાું અક્ષમતાઓ વાળા કેદીઓની ઓળખ
કરવી અને તેમને ટેકો, આહાર, પાણી અને સ્વચ્છતાની સગમતા સધનધિત કરવી, આઇસોલેિન (એકલાું રહેવા) તથા િારીહરક
અંતર જાળવવાના ઉપાયો લાગ કરવા, સલામતી સાધનોનો ઉપયોગ જરૂરી બનાવવો, અને સફાઈની ક્સ્થધતમાું સધારો કરવાનો
સમાવેિ થાય છે .

સુંસાધનો
▪ WHO, જેલ અને કેદના અન્ય સ્થાનોમાું COVID-19ન ું ધનવારણ અને ધનયુંત્રણ

▪

UN આંતર સુંસ્થાકીય સ્થાયી સધમધત, COVID-19: પોતાની સ્વતુંત્રતાથી ધવમખ રખાયેલા લોકો ઉપર ધ્યાન
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b. અક્ષમતાધરાવતા, પ ૂરતી રહેણાુંક સધુ વધા ધવનાના લોકો
અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ, ખાસ કરીને મનો-સામાજજક અને બૌદ્ધદ્ધક અક્ષમતાઓ ધરાવતા હોય તેવા લોકો પણ અત્યુંત

ગરીબ વસ્તીજૂથોમાું ઘણા વધ પ્રમાણમાું સામેલ છે . અક્ષમતાઓ ધરાવતા ઘર ધવનાના વ્યક્તતઓ અને કટોકટી આશ્રયસ્થાનો તથા
અનૌપચાહરક વસાહતોમાું રહેતાું હોય તેવા લોકો, રહેવા માટેની ગીચ પહરક્સ્થધતઓ, પાણી અને સ્વચ્છતા માટે ની સગમતાનો
અભાવ અને તેમની પ ૂવેથી હોય તેવી સ્વાસ્્ય ક્સ્થધતઓને કારણે COVID-19નો ચેપ લાગવાન ું જોખમ ધવિેષરૂપથી ધરાવે છે .

COVID-19 કટોકટીએ ઘર ધવનાના, અક્ષમતા ધરાવતા હોય તે સહહતના લોકોને, આશ્રય અને ટેકો, માુંગવા તરફ ધકેલી દીધા છે ,
જેનાથી કટોકટીના આશ્રયસ્થાનો ગીચ બની ગયા છે અને તેમાું વાઇરસ ફેલાઈ રહ્ો છે . પોતાની રહેવાની વ્યવસ્થાઓને કારણે
િારીહરક અંતર જાળવવાન ું પાલન ન કરી િકે તેવા લોકો પણ એક વુંભચત પહરક્સ્થધતમાું છે .

ુ આર્ાકારક અમલીકરણો ક્યા છે ?
અમક
▪ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑિ અમેરરકામાું, ઘર ધવનાના હોવા સામેનો પ્રધતસાદ ચોક્કસ માગાદધિિકાઓ થકી અમલમાું મ ૂકવામાું આવ્યો
છે જેમાું વાતચીત અંગે અક્ષમતા પહરમાણનો સમાવેિ થાય છે .
▪ લચલીમાું, સરકારે પોતાની છે વટ સધી પહોંચતી સમાવેિકતાને વધ નક્કર બનાવતાું, ઘર ધવનાના લોકોને સ્વાસ્્ય સેવાઓ પ ૂરી
પાડવાની જાહેરાત કરી.
▪ આજ ેન્ન્ટનામાું, ઊચ્ચ તબીબી જરૂહરયાતો ધવના િારીહરક અંતરની જરૂહરયાત ધરાવતા હોય તેવા લોકો માટે તાકીદને ધોરણે
આશ્રય પ ૂરો પાડવા માટે એક ધવિાળ સધવધામાું 1,000થી વધ ખાટલાઓ ગોઠવવામાું આવ્યા હતા.

રાજ્યો અને અન્ય રહતધારકો લઈ ર્કે તેવા થોડાું ચાવીરૂપ પર્લાુંઓ ક્યા છે ?
▪ ઘર ધવનાની અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓને આત્મસન્માન અને માન સાથે સારવાર આપવામાું આવે, અને હહિંસક પહરક્સ્થધતઓ
ટાળવા માટે પ્રથમ પ્રધતસાદ આપનારાઓ વાતચીત ધવિે તાલીમ અને માર્ગદર્ગન પ્રાપ્ત કરે તે સુધનધિત કરવી.
▪ અનધધકૃત વસાહતોને બળપ ૂવગક ખસેડવાનુું ટાળવુ,ું કારણ કે આ વાઇસરના વધ ઝડપી ફેલાવાન ું કારણ બની િકે છે . ઘર ધવનાના
અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓની તેઓ જયાું રહેતા હોય ત્યાું સારવાર કરો અને જયાું ઉપલબ્ધ હોય ત્યાું સલામત સગમ
આશ્રયની રજૂઆત કરવી.
▪ પ ૂરતી જતું રહહત કરવાની સધવધા અને રહેવા માટે યોગ્ય પહરક્સ્થધત ધરાવતી ભાડે લીધેલી ધમલકતો, હોટલો, સભાખુંડો અને
સ્ટેહડયમોનો સહહતના, ર્ારીરરક અંતર પ ૂરું ુ પાડે તેવા અલર્-અલર્ આશ્રય ધવકલ્પો ચકાસવા.

▪ પાણી અને જતું મક્તત સધવધા ઉપલબ્ધ હોય તે સધનધિત કરવા માટે પાણી, સાબ, ધસિંક, અને અન્ય સુંસાધનો સહહતની જ ુંતુમતુ ત
કરવાની સેવાઓ રસ્તાઓ પર પ ૂરી પાડવી.
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સુંસાધનો

▪ પ ૂરતા રહેઠાણના અધધકાર અંગેના UN દ્વારા ધવિેષરૂપથી ધનર્તત અધધકારી, COVID-19 માગાદધિિકા:ઘર ધવનાની ક્સ્થધતમાું
રહેનારાઓ માટે રક્ષણ
▪ પ ૂરતા રહેઠાણના અધધકાર અંગેના UN દ્વારા ધવિેષરૂપથી ધનર્તત અધધકારી, COVID-19 માગાદધિિકા:અનધધકૃત વસાહતોના
રહીિોને રક્ષણ પ ૂરું પાડવ ું

સુંસાધનો - સામાન્ય
▪ CRPD સધમધત અને UN સેક્રેટરી જનરલના અક્ષમતા અને સગમતા અંગેના ધવિેષ દૂ ત, સુંર્તત ધનવેદન: અક્ષમતાઓ ધરાવતી
વ્યક્તતઓ અને COVID-19

▪

આંતરરાષ્ટ્રીય અક્ષમતા કરાર, COVID-19 અને અક્ષમતા અંગેની ચળવળ

▪

આંતરરાષ્ટ્રીય અક્ષમતા અને ધવકાસ સુંઘ: અક્ષમતાઓ માટેની સમાવેિકતા અને COVID-19 માટેના સુંસાધનોનો સુંગ્રહ

▪

ILO, કોઈ પાછળ નથી છૂટી ર્યુ,ું હાલ પણ નરહ, ક્યારે ય નરહ: COVID-19 સામેના પ્રધતસાદમાું અક્ષમતાઓ વાળા લોકો

▪

મનો-સામાજજક અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ માટેની ક્ષેત્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુંસ્થાઓ, COVID-19 અને ભલામણ
કરાયેલા મનો-સામાજજક અક્ષમતાઓ ધરાવતા લોકો ધવિે ધનવેદન

▪

COVID-19 સામેના પ્રધતસાદમાું નબળા જૂથો પાછળ ન છૂટી જાય તે સધનધિત કરવા માટે UN કામગીરી

▪

UN ESCAP: Covid-19 સામેના પ્રધતસાદમાું અક્ષમતા અંગેના અધધકારો અને સમાવેિકતાને સધનધિત કરવી

▪

UN આંતર સુંસ્થાકીય સ્થાયી સધમધત, COVID-19: તેમની સ્વતુંત્રતાથી ધવમખ રખાયેલ વ્યક્તતઓ પર ધ્યાન આપવ ું

▪

UNPRPD, ILO અન્યો, COVID-19 કટોકટી સામે અક્ષમતાને સમાવી લેતો સામાજજક સરક્ષા પ્રધતસાદ

▪

UN દ્વારા ધવિેષરૂપથી ધનર્તત અને સ્વતુંત્ર ધનષ્ણાતો, COVID-19માું કોઈ અપવાદો નહહ:“દરે કને જીવન-રક્ષક પગલાુંઓ
માટેનો અધધકાર છે ”

▪

અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓના અધધકારો, COVID-19 ધવિે UN દ્વારા ધવિેષ ધનમણકું ૂ કરાયેલ વ્યક્તત:અક્ષમતા ધરાવતી
વ્યક્તતઓને રક્ષણ કોણ આપી રહ્ ું છે ?

▪

UNFPA, ભલિંગ આધાહરત હહિંસા અને જાતીય તથા પ્રજોત્પધત્ત સ્વાસ્્યને સુંબોધતી અને અક્ષમતાઓ ધરાવતી મહહલાઓ તેમજ
ર્વા વ્યક્તતઓ માટે અધધકારો પર આધાહરત અને ભલિંગ આધાહરત-પ્રધતસાદ સેવાઓ પ ૂરી પાડવા માટે માગાદધિિકાઓ

▪

ર્ધનસેફ, COVID-19:અક્ષમતાઓ ધરાવતા બાળકો અને પખ્તો માટે ધ્યાનમાું લેવાની બાબતો

▪

WHO, COVID-19 ફાટી નીકળવા દરમ્યાન અક્ષમતાઓ અંગેની ધવચારણાઓ

▪

WHO, COVID-19ના સુંદભામાું, લાુંબાગાળાની કાળજી સધવધાઓમાું ચેપના ધનવારણ અને ધનયુંત્રણ માટે માગાદિાન,
વચગાળાન ું માગાદિાન, 21 માચા 2020
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WHO, જેલ અને કેદના અન્ય સ્થાનોમાું COVID-19ન ું ધનવારણ અને ધનયુંત્રણ

▪

1

જઓ http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html.

2

જઓ https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf

3

જઓ

https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-

determination
4 જઓ https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__tn__=-UC-R
5જઓ

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html

6એડેભલન

કોમાસ-હેરેરા અને જોસેબાઝાલાકાઇન, "કાળજી ગૃહોમાું COVID-19ના ફેલાવા સાથે સુંકળાયેલ મ ૃત્ર્દર: પ્રારું ભભક આંતરરાષ્ટ્રીય પરાવો",

આંતરરાષ્ટ્રીય લાુંબા ગાળાન ું કાળજી નીધત નેટવકા , 12 એધપ્રલ 2020 પાન ું 5.
7

જઓ http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_guidance.pdf

8

મનો-સામાજજક અક્ષમતાઓ ધરાવતા લોકો માટેની ક્ષેત્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુંસ્થાઓ દ્વારા COVID-19 મહામારીના સુંદભામાું ભલામણોન ું

ધનવેદન,https://dkmedia.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilitiesfinal_version.pdf પર
9ચીનમાું

રોગ ફાટી નીકળવાની િરઆતમાું, સેરેબ્રલ પાલ્સી ધરાવતી એક 16 વષીય તરણાવસ્થા વાળી વ્યક્તતન ું મ ૃત્ર્ થર્ ું કારણ કે તેના પહરવારના

સભ્યોને આઇસોલેટ કરવામાું આવ્યા હતા જેને કારણે તે કોઈ ટેકા ધવના પાછળ છૂટી ગઈ હતી.
10

પેરાગ્વેના હડસેભબભલટી ફોકલ પૉઇન્ટે (SENADIS) બધધર સમદાય માહહતી સગમ કરી િકે તેને ઉત્તેજન આપવા તેને સાુંકેધતક ભાષામાું પ ૂરી પાડવા માટે

પોતાના સોધિયલ મીહડયાના ઉપયોગની જાહેરાત કરી.
11જઓ
12જઓ

SENADIS, Panamá toma medidas para la inclusión de las personas con discapacidad frente al covid-19, 3.1.
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-resources/covid-19-

novel-coronavirus-new-zealand-sign-language
13જઓ https://coronavirus.gob.mx.
14

આજ ેન્ન્ટના, ડીક્રી 297/2020, કલમ 6.5.
આવી

15

કાયારીધતઓને

રાજયો

દ્વારા

પ્રોત્સાહન

અપાય

છે ,

જેમ

કે

કોલચ્મ્બયા

(જઓ

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf
16જઓ SENADIS, Panamá toma medidas para la inclusión de las personas con discapacidad frente al covid-19, 3.3.
17

જઓ ર્નાઇટેડ હકિંગ્ડમ ઑફ ગ્રેટ ભબ્રટન ઍન્ડ નોધાન આયલૅન્ડ, કોરોનાવાઇરસ ફાટી નીકળવા અંગેના FAQs: તમે શ ું કરી િકો અને શ ું નહહ, કલમ 15

18જઓ

Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé des personnes handicapées, અહીં https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-

neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/information-covid-19-et-confinement
19જઓ OECD, બીમારી, અક્ષમતા અને કામ. અવરોધોને દૂ ર કરવા, પાન ું 23, અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ અન્યોની સરખામણીમાું ધનન્ષ્ક્રયતાના ઊંચા
દરો દિાાવે છે : ક્રમર્: 49% થી 20%, એમ સ ૂચવત.ુંુ
20

જઓ, UNDESA, અક્ષમતા અને ધવકાસ અહેવાલ, પાન ું 157, આકૃધત II.81, અક્ષમતાઓ ધરાવતી વ્યક્તતઓ સ્વયું-રોજગાર વાળા લોકોમાું 9% વધ જોવા

મળે છે (19 દે િોના આંકડા) એમ સ ૂચવત ું
21

બલ્ગેહરયા, રાજકીય ગેઝેટ, 24 માચા 2020, કલમ.12; IMF, COVID-19 સામેના નીધતગત પ્રધતસાદો, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-

covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T
22 જઓ https://www.argentina.gob.ar/noticias/bono-extraordinario-para-las-personas-con-discapacidad-que-cobran-pensiones-no
23
24
25
26

જઓ https://informations.handicap.fr/a-prime-solidaire-aah-covid-12818.php

IMF,COVID-19 સામેના નીધતગત પ્ર`ધતસાદો, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#T
જઓ https://www.benefits.gov/benefit/945

દા.ત. પ્રાથધમક િાળા માટે, અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તતઓનો અભ્યાસ પ ૂણા કરવાનો દર અન્યોના 73%ની સરખામણીમાું 56% છે .

27ર્નેસ્કોનો

એવો

અંદાજો

છે

કે

અભ્યાસ

બુંધ

થવાનીની

ધવશ્વભરના
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