प्रदतसयियच्यय मध्यवती मयिवत हक्क

केंद्रस्यित असले ले दवषय
कोदवड-19 आदण दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांचे हक्क

29 एदप्रल 2020

कोविड-19 आवि विव्यांगे असलेल्यय व्क्त ांचे हक्क: मयगगिर्गन
1. दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांच्यय आरोग्ययच्यय हक्कयवर कोदवड-19 चय कयय पररणयम होत आहे ?
2. दिव्यां गे असले ल् यय ज्यय व्क्त सांस्यां मध्ये रयहयत आहे त, त्यां च्ययवर कोदवड-19 चय कयय पररणयम होत आहे ?
3. दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांच्यय, समयजयत रयहण्ययच्यय हक्कयवर कोदवड-19 चय कयय पररणयम होत आहे ?
4. दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांच्यय कयम, उत्पन्न आदण उिरदिवयाहयवर कोदवड-19 चय कयय पररणयम होत आहे ?
5. दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांच्यय दिक्षणयच्यय हक्कयवर कोदवड-19 चय कयय पररणयम होत आहे ?
6.

दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांच्यय, दहां सेपयसूि रक्षणयच्यय हक्कयवर कोदवड-19 चय कयय पररणयम होत आहे ?

7.

अिय दवदिष्ट लोकसांख्यय समूहयां वर, ज्ययांमध्ये दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त िको इतक्यय प्रमयणयत आहे त, कोदवड-19 चय कयय
पररणयम होत आहे ?
a. दिव्यां गे असले ले कैित
b. पुरेित दिवयसयचत सोय िसले ल् यय दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त

आढावा
कोदवड-19 च्यय सय्तमुळे समयजयततल सवाच लोकयां िय धोकय आहे , परां तु दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांवर मिोवृत्ततदवषयक, पयया वरणतय
आदण सांस्यत्मक मयया ियां मुळे त्यचय प्रमयणयपेक्षय जयस्त पररणयम होत आहे , आदण यय मयया िय कोदवड-19 लय दिले ल् यय प्रदतसयियमध्ये पुन्हय
कयया करतयत.
दिव्यां गे असले ल् यय अिेक व्क्तांिय आधतपयसूिच दवदवध आरोग्य दवकयर असतयत ज्ययमुळे ते यय दवषयणूलय बळत पडण्ययचत िक्यतय
वयढते, त्यां िय जांतुबयधय झयल् ययवर अदधक ततव्र लक्षणे होतयत, ज्ययमुळे मृत्ूचे प्रमयण वयढते. कोदवड-19 च्यय सांकटकयळयमध्ये दिव्यां गे
असले ल् यय ज्यय व्क्त िै िांदिि जगण्ययसयठत सयहयय्ययवर अवलां बूि असततल, त्य एकयकत पडू िकतयत आदण त्यां िय लॉकडयउिच्यय
बांधियां मुळे जगणे अिक्य होते, तर ज्यय व्क्त सांस्यां मध्ये रयहतयत त्य दविेषतः बळत पडू िकतयत; आदण हत गोष्ट दिवयसत दिगय गृहयां मध्ये
आदण मयिदसक दवकयरयां च्यय रुग्णयलययांमध्ये रयहणयर्यय व्क्तांमधतल मृत्ूच्यय मोठ्यय प्रमयणयवरूि दसद्ध होते. दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय
आरोग्य सेवय आदण मयदहतत दमळवण्ययच्यय बयबततत अड्ळे अदधक प्रकषया िे जयणवतयत. तसेच दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय उिरदिवया ह
दमळवणे, उत्पन्न दमळवणे, ऑिलयइि दिक्षणयच्यय प्रकयरयां मध्ये भयग घेणे, आदण दहां सेपयसूि सांरक्षण दमळवणे यय बयबततांमध्ये पक्षपयतत
वयगणूक आदण इतर अड्ळ्यां िय तोांड द्ययवे लयगते. दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांच्यय दवदिष्ट समूहयां िय, जसे कैित आदण दिरयदित लोक
दकांवय पुरेित दिवयस व्वस्य िसले ले लोक, ययहूिहत मोठ्यय धोक्ययां िय सयमोरे जयवे लयगते.

यय धोक्ययां दवषयत प्रबोधि झयल् ययमुळे अदधक चयां गले प्रदतसयि दमळू िकततल, ज्ययमुळे दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांवर प्रमयणयबयहे र पडणयरय
प्रभयव कमत होऊ िकेल. यय मयगाििाियचे उद्दे ि असे आहेत:
▪

यय सय्तच्यय, दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांवरतल अदिष्ट पररणयमयबद्दल आदण त्यां च्यय हक्कयां बयबत जयगृतत दिमया ण करणे;
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▪

जगभरयत आधतच चयलू करण्ययत आले ल् यय कयहत आश्वयसक पद्धततांकडे लक्ष वेधणे;

▪

रयष्टरे आदण इतर स्टे कहोल् डसासयठत महत्त्वपूणा कृतत दिश्श्चत करणे; आदण

▪

कोदवड-19 लय दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांसदहत सवा बयबततांमध्ये हक्कयां वर आधयररत प्रदतसयि दिले जयततल ययच्यय खयत्रतसयठत
अदधक दिक्षणयसयठत सांसयधिे पुरवणे.

1. दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त ांच्या, आरोग्याच्या हक्कावर कोदवड-19 चा काय पररणाम होत आहे ?
दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त हय कोदवड-19 चय दविेष धोकय असले लय समुियय असूिहत त्यां िय यय सय्तच्यय कयळयमध्ये आरोग्यदिगय
दमळवण्ययच्यय बयबततत अदधक मोठ्यय प्रमयणयत असमयितयां चय सयमिय करयवय लयगतो, कयरण आरोग्यदवषयक मयदहतत आदण वयतयवरण
त्यां िय उपलब्ध करूि घेतय येत ियहत, आदण वैद्यकतय मयगाििाक तत्त्वे आदण प्रोटोकॉल् स इतके दिवडक असतयत कत त्यां च्ययमुळे दिव्यां गे
असले ल् यय व्क्तांिय तोांड द्ययवय लयगणयरय पक्षपयत आणखत अधोरे श्खत होऊ िकतो. कधत कधत हे प्रोटोकॉल् स दिव्यां गे असले ल् यय
व्क्तांच्यय जतवियचत गुणवत्तय आदण सयमयदजक मूल्ययां च्यय सांबांधयिे असले लय वैद्यकतय पक्षपयत उघड करतयत. उियहरणय्ा, कमत प्रमयणयत
उपलब्ध असले लत सांसयधिे िेमूि िे ण्ययबयबतचत वगावयरतदवषयक मयगाििाक तत्त्वे, ज्ययां चे अपवजाियचे दिकष हे कयहत दवदिष्ट प्रकयरच्यय
िु बालतयां वर आधयररत आहे त, जसे िै िांदिि जतवियसयठत मोठ्यय प्रमयणयत सयहयय्ययवर अवलां दबत्व, “कमजोरत”, “उपचयरयत्मक अपयिय”
चत िक्यतय, तसेच ते जगले तर “दकतत वषे दजवांत रयहततल” ययबद्दलच्यय अांियजयचत गृदहतके. दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त आदण त्यां च्यय
पररवयरयां िय, त्यांिय पुिजीदवत करण्ययचे उपयय सोडूि िे ण्ययसयठत वैद्यकतय व्वस्ेमधूि िबयवयलयसुद्धय सयमोरे जयवे लयगले आहे .

काहत आश्वासक पद्धतत कोणत्या आहे त?
▪ सान मररनो प्रजासत्ताकाच्या बययोएद्क्स सदमततिे वगावयरतबयबत कोदवड-19 मयगाििाक तत्त्वे तययर केलत, ज्ययमध्ये दिव्यां गयच्यय
आधयरयवर पक्षपयत करणे प्रदतबांदधत आहे : “त्यमुळे दिवडतचय एकमेव प्रयचल असय आहे , कत प्रत्ेक मयिवत जतवयचय सन्मयि करत
योग्य रतततिे वगावयरत करणे, जत वैद्यकतय सुयोग्यतय आदण उपचयरयां च्यय प्रमयणयवर आधयररत असेल. इतर कोणतेहत दिवडतचे दिकष
जसे वय, दलां ग, सयमयदजक दकांवय प्रयिे दिक सांबांध, दिव्यां ग हे िैदतकदृष्ट्यय स्वतकयरयहा ियहतत, कयरण त्यमुळे मयिवत जतवियचत एक
उच्च-ितचतय प्रस्यदपत होईल, असे मयिवत जतवि जे जगण्ययचत योग्यतय कमत अ्वय अदधक असेल, आदण त्यमुळे मयिवत हक्कयां चय
अस्वतकयरयहा भांग होईल.”1
▪ अदधकयरत दिव्यां गयच्यय आधयरे पक्षपयतयलय प्रदतबांध करततल ययच्यय खयत्रतसयठत युनायटे ड स्टे ट्सच्यय आरोग्य आदण मयिव सेवय
दवभयगयमधतल ियगरत हक्क कययया लययिे एक पत्रक कयढले , ज्ययत म्हटले होते, “दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय दित्यच्यय रततत,
जतवियच्यय गुणवत्तेचे मूल्यमयपि, दकांवय अपांगत्वयां चे अश्स्तत्व दकांवय अिुपश्स्तत दकांवय वययच्यय आधयरे एखयद्यय व्क्तच्यय जतवियचे
तौलदिक अांियदजत “मूल्य” ययां च्यय आधयरे वैद्यकतय दिगय ियकयरण्ययत येऊ िये.2 पत्रकयमध्ये अदधकयर्ययां िय, दिव्यांगे असले ल् यय
व्क्तांिय मयदहतत व सांिेि उपलब्ध होततल आदण आपत्कयलति प्रदतसयियच्यय प्रयत्यां चय फययिय दमळण्ययचत समयि सांधत असेल ययचत
खयत्रत करययलय मयगाििाक सूचिय केल् यय आहे त,” सिर आपत्कयलति प्रदतसयि यिस्वत झयलय आहे आदण त्यां चत कमतत कमत दिांिय
होईल ययच्यय खयत्रतस मित करण्ययसयठत योग्य त्य व्वस्य करण्ययसदहत.”
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▪ सांयुक् अरब अदमरातत ांनत, दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांच्यय चयचण्यय त्यां च्यय घरत घेण्ययसयठत एक रयष्टरतय कययाक्रम सुरू केलय असूि
एदप्रलच्यय मध्ययपयंत 650000 दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांच्यय कोदवड-19 चयचण्यय केल् यय होत्य.3 दिदलपाइन्समध्ये मयिवत हक्क
आयोगयिे आरोग्य सांस्यांिय समयजयततल बयलके आदण दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांसदहत कमजोर गटयां सयठत सयवाजदिक सांिेि तययर
करूि पयठवण्ययसयठत मयदहतत प्रदसद्ध केलत आहे .4
▪ कॅनडामध्ये दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त आदण त्यां चे प्रदतदिदधत्व करणयर्यय सांस्यां ित, सरकयरलय दिव्यां ग-दवदिष्ट समस्यय, आव्हयिे
आदण प्रणयलतमधतल न्यूितय आदण त्यसयठतचत धोरणे, करण्ययचे उपयय ययां वर सल् लय िे ण्ययसयठत कोदवड-19 दिव्यां ग सल् लयगयर गट
स्यपि करण्ययत आलय. 5
राष्ट्रे आदण इतर स्टे कहोल् डसस ज्या करू शकतात अशा महत्त्वाच्या काहत कृतत कोणत्या आहे त?
▪ दिव्यां गयच्यय आधयरे उपचयर ियकयरण्ययस प्रदतबांध करणे आदण कमत प्रमयणयत उपलब्ध असले ल् यय सांसयधियां च्यय (जसे व्हें दटले टसा
दकांवय अदतिक्षतय दवभयगयचत उपलब्धतय) वयटपयसयठतच्यय मयगाििाक तत्त्वयां मध्ये बसणयर्यय तरतुितांसदहत अिय तरतुित रद्द करणे, ज्यय
दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांचे दिव्यां ग, सयहयय्ययच्यय गरजयां चत पयतळत, जतवियच्यय गुणवत्तेचत मूल्यमयपिे दकांवय इतर कोणत्यहत प्रकयरचय
वैद्यकतय पक्षपयत ययां च्यय आधयरे उपचयर उपलब्ध होऊ िे त ियहतत.
▪ ज्ययां िय लक्षणे दिसत आहे त अिय दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांच्यय चाचण्या अग्रक्रमाने होततल याचत खात्रत करणे.
▪ दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांच्यय आरोग्ययवरतल कोदवड-19 च्यय प्रभयवयच्यय सांशोधनाला उत्तेजन िे णे.
▪ सुदवधय (रुग्णयलये, चयचण्ययां च्यय तसेच क्वयरां टयइिच्यय सुदवधय) उपलब्ध असततल तसेच आरोग्यदवषयक मयदहतत आदण सांिेि ययां चत
उपलब्धतय आदण प्रसयर सहज उपलब्ध होणयर्यय पद्धतत आदण स्वरूपयां मध्ये होईल ययचत खयत्रत ययां च्ययसदहत उपचाराांना असणारे
अडथळे ओळखून ते काढू न टाकणे.
▪ सय्तच्यय कयळयमध्ये दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांिय औषधाांचा सतत पुरवठा होईल व तत उपलब्ध असततल याचत खात्रत करणे.
▪ दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांच्यय दवरुद्ध आकस व िू दषत दृदष्टकोियच्यय आधयरे पक्षपयत होण्ययस प्रदतबांध करण्ययसयठत आरोग्य सेवकाांचे
प्रदशक्षण आदण प्रबोधन करणे.
▪ सय्तलय एक असय हक्कयां वर आधयररत प्रदतसयि तययर करण्ययसयठत दिव्ाांगे असणार्या व्क्त आदण त्याांचे प्रदतदनदधत्व करणार्या
सांसथाांना अांतर्ूसत करणे आदण त्याांच्याशत जवळू न सांवाि करणे, ज्ययमध्ये सवादवध दिव्यां गे असणयर्यय व्क्त अांतभूात असततल
आदण जो त्यां िय प्रदतसयि िे ईल.
सांसाधने
▪ कोदवडच्यय बयबततत कोणतयहत अपवयि ियहत: “प्रत्ेकयलय जतवरक्षक प्रणयलत वयपरण्ययचय हक्क आहे ” – यूएि तज्ज्ञ म्हणतयत
▪

दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांच्यय हक्कयां बयबत, कोदवड-19 बयबत यूएि स्पेिल रॅ पोदटा यरचे म्हणणे: दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांचे रक्षण
कोण करत आहे ?

▪

डब्ल् यूएचओ, कोदवड-19 च्यय सय्तच्यय कयळयततल अपांगत्वयां बयबतचे दवचयर

2. दिव्ाांगे असले ल् या ज्या व्क्त सांसथाांमध्ये राहत आहे त, त्याांच्यावर कोदवड-19 चाा॒ काय पररणाम होत आहे ?
मयिदसक दवकयरयां वर उपचयर करणयर्यय सांस्य, सयमयदजक सेवय सांस्य (अिय्यलये, डे -केअर केंद्रे , पुिवासि केंद्रे ) आदण वृद्धयां सयठतच्यय
सांस्यां मध्ये कोदवड-19 चय प्रमयणयबयहे र वयईट पररणयम होत आहे , आदण त्यमुळे बयधय आदण मृत्ू ययां चे िर खूप जयस्त आहे त. कयहत
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प्रय्दमक अभ्ययसयांमध्ये, त्य िे ियां मधतल मृत्ूांपैकत 42% ते 57% मृत्ू हे अिय सांस्यां मध्ये झयले .6 सांस्यांमध्ये ियखल केले ल् यय दिव्यां गे
असले ल् यय व्क्तांिय कोदवड-19 होण्ययचय धोकय जयस्त आहे , ययचत कयरणे आहे त त्यां िय आधतच असले ले आरोग्यदवकयर, दिवयसत आदण
कमाचयरत ययां च्ययमध्ये सोिल दडस्टश्सांग अमलयत आणण्ययततल अडचणत, आदण कमाचयर्ययांित त्यां िय तसेच सोडूि िे णे. तसेच सांस्यां मध्ये
रयहणयर्यय दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय मयिवत हक्कयां च्यय उल् लां घियचत पययमल् लत होण्ययचय अदधक धोकय असतो, जसे िु लाक्ष, मयया िय,
एकटे पयडणे आदण दहां सय.

काहत आश्वासक पद्धतत कोणत्या आहे त?
▪ स्वित्झलं ड आदण स्पेनमध्ये सांस्यां मध्ये रयहणयर्यय दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांिय जे्े िक्य असेल ते्े ते्ूि बयहे र कयढू ि त्यां च्यय
पररवयरयां सोबत रयहण्ययसयठत पयठवण्ययत आले .
▪ कॅनडामध्ये सांस्यत्मक पररश्स्ततांसयठत खयस मयगाििाक तत्त्वयां सदहत अग्रक्रमयिे चयचण्यय करण्ययसयठत मयगाििाक तत्त्वे जयरत करण्ययत
आलत.7
राष्ट्रे आदण इतर स्टे कहोल् डसस ज्या करू शकतात अशा महत्वाच्या काहत कृतत कोणत्या आहे त?
▪ दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त ांना सांसथाांमधून मुक् करणे आदण पररवयर आदण/दकांवय अिौपचयररक िेटवक्साद्वयरे त्वररत त्यांिय
समयजयत सयहयय्य उपलब्ध करूि िे णे, आदण अिय सयहयय्य सेवयां सयठत सयवाजदिक दकांवय खयसगत सेवय प्रियत्यां करवत दिधत उपलब्ध
करूि िे णे.
▪ िरम्यानच्या काळामध्ये सांसथाांमध्येच चाचण्याांना अग्रक्रम िे णे आदण प्रदतबांधात्मक उपायाांना उत्तेजन िे णे, म्हणजे एकय जयगत
जयस्त गिी होण्ययवर उपयय करणे, दिवयसतांसयठत ियरतररक अांतर रयखण्ययबद्दल अांमलबजयवणत करणे, भेटण्ययच्यय वेळय बिलणे,
सांरक्षक सयमग्रतचय वयपर अदिवयया करणे, आदण स्वच्छतयदवषयक पररश्स्तत सुधयरणे ययद्वयरे बयधय होण्ययचय धोकय कमत करतय येऊ
िकेल.
▪ प्रदतबांधयत्मक उपयय अमलयत आणण्ययसयठत सांसथाांचत मानवत आदण आदथसक व इतर सांसाधने तात्पुरतत वाढवणे.
▪ आपत्कालतन पररस्वसथततमध्ये सांसथाांमध्ये राहणार्या लोकाांच्या हक्काांचा मान राखला जात राहतल याचत खात्रत करणे, ययत
गैरफययिय घेणे, उत्पतडि, दहां सय आदण वयईट वयगणूक ययां पयसूि मुक्त, पक्षपयतरदहत वयगणूक, मुक् आदण मयदहततपूवाक सांमततचय
हक्क, आदण न्ययययचत उपलब्धतय ययां चयहत समयवेि आहे .8
▪ दिव्यां गे असणयर्यय व्क्त आदण वृद्ध व्क्तांसयठत सयहयय्य आदण सेवय अदधक मजबूत करणे आदण सांस्य बांि करूि लोकयां िय
समयजयमध्ये परत आणणे ययसयठत सांसथा बांि करण्याचत धोरणे पुन्हा ितकारून आदण वापरून पररस्वसथतत सुधारणे.

सांसाधने
▪ डब्ल् यूएचओ कोदवड-19 च्यय सांिभया त जांतुबयधय रोखण्ययसयठत आदण दियांत्रणयसयठत ितघाकयलति दिगय सुदवधयां सयठत मयगाििाि
अांतररम मयगाििाि, 21 मयचा 2020
▪

डब्ल् यूएचओ, कोदवड-19 च्यय सय्तच्यय कयळयततल अपांगत्वयां बयबतचे दवचयर
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▪ कोदवड-19 च्यय सांिभया त मयिदसक-सयमयदजक दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांच्यय प्रयिे दिक आदण आां तररयष्टरतय सांस्यां चे दिवेिि आदण
दिफयरसत
3. दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त ांच्या, समाजात राहण्याच्या हक्कावर कोदवड-19 चा काय पररणाम होत आहे ?
दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय, कोदवड-19 लय दिले ल् यय प्रदतसयियत्मक उपयययां मुळे त्यां चे समयजयततल िै िांदिि जतवि चयलू ठे वण्ययसयठत
दवदिष्ट अड्ळ्यां िय तोांड द्ययवे लयगते. दविेषतः घरत रयहण्ययचत बांधिे, जत त्यां च्यय गरजय दवचयरयत घेत ियहतत, तत त्यां च्यय स्वयतांत्र्य, आरोग्य
व जतवियमध्ये व्त्य आणतयत व िवति धोके उत्पन्न करतयत.9
दिव्यां गे असले ल् यय अिेक व्क्त ज्यय रोजच्यय जतवियसयठत इतरयां वर अवलां बूि असतयत (सेवय प्रियत्यां च्यय औपचयररक सयहयय्ययवर दकांवय
ियतेवयईक/दमत्रमांडळतांच्यय अिौपचयररक सयहयय्ययवर), त्यां िय आपलय आधयर गमयवल् ययचे दिसते, आदण जयण्यययेण्ययवरतल मयया िय आदण
ियरतररक अांतर रयखण्ययचे उपयय हत त्यचत कयरणे आहे त. ययमुळे त्यां िय अन्नपिय्ा, आवश्यक वस्तू, औषधे दमळू िकत ियहतत आदण
स्नयि करणे, स्वयांपयक करणे दकांवय खयणे ययसयरखत िै िांदिि कयये करणे िक्य होत ियहत व त्यमुळे त्यां िय अदधक धोके उत्पन्न होऊ
िकतयत.
कोदवड-19 वरतल उपयययां चत सयवाजदिक मयदहतत दिव्यां गे असणयर्यय सवा व्क्तांिय उपलब्ध होऊ िकणयर्यय स्वरूपयत व पद्धततांित दमळे ल
अिय रतततिे कळवलत जयत ियहत आदण प्रसयररतहत केलत जयत ियहत (उियहरणय्ा, सयइि लँ ग्वेज वयपरूि अ्ा सयां गणे, ितषाके िे णे, सहज
वयचतय येण्ययसयरखे स्वरूप इ.).
त्यचप्रमयणे कयहत दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त, जसे मयिदसक-सयमयदजक दिव्यां गे आदण स्वयांमग्नतय दवकयर असले ल् यय (ऑदटश्स्टक)
व्क्तांिय घरयतच अडकूि पडणे सहि होऊ िकेलच असे ियहत. यय पररश्स्ततलय तोांड िे ण्ययसयठत दिवसभर ्ोडय ्ोडय वेळ आदण
कयळजतपूवाक घरयबयहे र िेणे त्यां च्ययसयठत खूप महत्त्वयचे आहे .
काहत आश्वासक पद्धतत कोणत्या आहे त?
▪ पॅराग्वे10 आदण पनामा11 ययां ित अिय प्रणयलत दवकदसत केल् यय आहे त कत ज्ययमुळे सांबांदधत मयदहतत सहज उपलब्ध होणयर्यय
स्वरूपयां मध्ये पुरवलत जयईल ययचत खयत्रत होईल. त्यचप्रमयणे न्यूझतलां डच्यय आरोग्य मांत्रयलययिे त्यच्यय सांकेतस्ळयचय एक भयग हय
मयदहतत सहज उपलब्ध होणयर्यय स्वरूपयां मध्ये पुरवण्ययसयठत रयखूि ठे वलय आहे , ययत सयइि लँ ग्वेज आदण सहज वयचतय येण्ययसयरखे
स्वरूपहत अांतभूात आहे . 12 मेस्विको सरकयरिेहत अियच प्रकयरचत पद्धत स्वतकयरलत आहे .13
▪ अजेंदटनामध्ये14 सयहयय्य पुरवणयर्यय व्क्तांिय, दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांिय सयहयय्य करण्ययसयठत येण्ययजयण्ययवरतल आदण ियरतररक
अांतर रयखण्ययच्यय बांधियां मधूि सूट िे ण्ययत आलत आहे . कोलां दबयामध्ये सयमयदजक सयहयय्य िेटवक्सा दवकदसत झयलत आहे त आदण तत
अिय स्वयांसेवकयां िय कयम िे तयत, जे दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय आदण वृद्ध लोकयांिय त्यां चय दकरयणय मयल आदण इतर खरे ितसयठत
मित करतयत.15 तसेच पनामामध्ये धोके कमत करण्ययच्यय प्रयत्यां चय भयग म्हणूि दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त व त्यां च्यय वैयश्क्क
सहयय्यकयां िय आवश्यक खरे ित करण्ययसयठत िु कयिे खुलत असण्ययच्यय दवदिष्ट वेळय िेमूि िे ण्ययत आल् यय आहे त.16
▪ युनायटे ड दकांग्डम ऑि ग्रेट दिटन आदण नॉिस नस आयलं ड17 मध्ये स्वयांमग्नतय दवकयर असले ल् यय (ऑदटश्स्टक) लोकयां िय आदण इतर
दिव्यां गे असले ल् यय लोकयांिय बयहे र जयतय ययवे ययसयठत सुरुवयततलय कडक असले ले घरयत रयहण्ययचे दियम दिद्ल करण्ययत आले
आदण त्यां च्ययसयठत अपवयि अांतभूात करण्ययत आले . फ्रान्समध्येहत अियच प्रकयरचे उपयय करण्ययत आले आहे त.18
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राष्ट्रे आदण इतर स्टे कहोल् डसस ज्या करू शकतात अशा महत्त्वाच्या काहत कृतत कोणत्या आहे त?
▪ कोदवड-19 सांबांधतच्या उपाययोजनाांचत मादहतत दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त ांसाठत उपलब्ध असेल ययचत खयत्रत करणे, ययमध्ये
सयइि लँ ग्वेज इां टरदप्रटे िि, ितषाके िे णे आदण सहज वयचतय येण्ययसयरखत स्वरूपे व अन्य पद्धततहत समयदवष्ट आहे त.
▪ दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त ांना साहाय्य करणार्या लोकाांना, त्याांना साहाय्य करण्यासाठत घरत राहण्याच्या बांधनामधून वगळले
जाईल ययचत खयत्रत करणे.
▪ सामादजक साहाय्य नेटविसच्या दवकासाला उत्तेजि िे णे आदण त्यां च्ययमध्ये समन्वय करणे, आदण खयत्रत करणे कत सांरक्षणयचत
सयमग्रत, वस्तू आदण उत्पयििे उपलब्ध असततल.
▪ सुपरमयकेट् स, दकरयणय मयलयचत िु कयिे आदण इतर अत्यवश्यक वस्तूांच्यय िु कयियां मध्ये दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त आदण त्यां च्यय
सयहयय्यकत्या लोकयां िय अग्रक्रम िे ऊन, घरतच रयहण्ययच्यय बांधियां च्यय कयळयमध्ये त्यां च्ययसयठत िु काने खुलत ठे वण्याचे कालावधत
ठरवण्ययचय दवचयर करणे.
▪ सवयं सयठत सरसकट घरयतच ्यां बण्ययचत बांधिे घयलणे आदण घरयबयहे र पडल् ययस िां ड करण्ययच्यय तरतुित ि करतय दिव्यां गे असले ल् यय
व्क्तांसयठत रास्त सवलतत ठे वण्याचत तरतूि करणे, आदण त्यां िय बयहे र पडण्ययसयठत अपवयि दिमया ण करणे.

सांसाधने
▪ डब्ल् यूएचओ, कोदवड-19 च्यय सय्तच्यय कयळयततल अपांगत्वयां बयबतचे दवचयर
▪

यूएनपतआरपतडत, आयएलओ व इतर, कोदवड-19 च्या सांकटकाळामध्ये दिव्ाांगे समादवष्ट् असले ला सामादजक
सांरक्षणदवषयक प्रदतसाि

4. दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त ांचे काम, उत्पन्न व उिरदनवासहावर कोदवड-19 चा काय पररणाम होत आहे ?
इतरयां च्यय मयियिे दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त िोकरत दकांवय कयम करत असण्ययचत िक्यतय कमत असते आदण जेव्हय त्य कयम करत
असतयत, तेव्हय त्य अिौपचयररक क्षेत्रयमध्येच कयम करत असण्ययचत िक्यतय जयस्त असते.19 त्यमुळे त्यां िय इतरयां च्यय तुलिेत िोकरतवर
आधयररत सयमयदजक दवमय कमत प्रमयणयत उपलब्ध असतो, आदण सध्ययच्यय कोदवड-19 च्यय सांिभया त त्यां चत आद्ाक सांकटयमधूि वर
येण्ययचत क्षमतय कमत झयले लत असते. जे लोक िोकरत करतयत दकांवय स्वयांउद्योजक आहे त20 , त्यां िय कयमयच्यय दठकयणत असले ले सयहयय्य
आदण सयमग्रत घरत उपलब्ध िसल् ययमुळे घरूि कयम करतय येत ियहत, आदण त्यमुळे त्यां िय उत्पन्न आदण िोकरत गमयवण्ययचय धोकय
वयढले लय असतो. त्यदिवयय कोदवड-19 सयठत च्यय उपयययां मुळे, घरयमधतल लोक आदण दमळवत्य व्क्तांिय कयम करणे िक्य िसल् ययमुळे
सांपूणा घरयचे उत्पन्न घटते आदण त्यचे दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांवर अप्रत्क्षरतत्य अदिष्ट पररणयम होऊ िकतयत. उत्पन्नयच्यय अभयवयमुळे
दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांवर आदण त्यां च्यय घरयां वर प्रमयणयबयहे र मोठे ओझे पडते, कयरण त्यां िय बहुतयां ि बयबततत त्य दिव्यां गयच्यय सांिभया त
अदधक खचा करयवे लयगत असतयत (उपलब्ध असणयरे गृह आदण सयमग्रत, सहयय्यक सयधिे, दवदिष्ट वस्तू आदण सेवय इ.), आदण त्यमुळे
ते गरतबतमध्ये आणखत वेगयिे खोल बुडत जयतयत.

काहत आश्वासक पद्धतत कोणत्या आहे त?
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▪ कोदवड-19 लय प्रत्ुत्तर म्हणूि बल् गेररया, माल् टा आदण दलथुआदनया ययां ित सयमयदजक सयहयय्य सेवय आदण दिव्यां गे असले ल् यय
व्क्तांसदहत अदधक लयभय्ींिय समयदवष्ट करण्ययसयठत त्यांच्यय सयमयदजक सांरक्षण व्वस्यां िय दिधत पुरवठय वयढवलय आहे .21
▪ अजेंदटना व पेरूमध्ये दिव्यांगयसयठतचे लयभ दमळणयर्यय लोकयां िय कोदवड-19 मुळे आणखत रक्कम दमळे ल.22 फ्रान्सनेसुद्धय अियच
प्रकयरे दिव्यां गयसयठतचय भत्तय लयभय्ींसयठत वयढवण्ययचत घोषणय केलत,23 आदण ट्युदनदशयाच्यय आपत्कयलति योजिेमध्ये कमत उत्पन्न
असले ल् यय कुटुां बयां िय, दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय, आदण बेघर लोकयां िय रोख पैसे खयत्यत जमय करण्ययचत योजिय समयदवष्ट आहे .24
▪ युनायटे ड स्टे ट्स ऑि अमेररकाने25 करयां मध्ये सवलतत िे ण्ययचे कययाक्रम सुरू केले आहे त ज्ययमुळे यय सांिभया त दिव्यां गे असले ल् यय
व्क्तांचत आद्ाक तांगत कमत होऊ िकेल.
राष्ट्रे आदण इतर स्टे कहोल् डसस ज्या करू शकतात अशा महत्त्वाच्या काहत कृतत कोणत्या आहे त?
▪ कोणतेहत उत्पन्न नसले ल् या दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त ांना आदथसक मित पुरवणे (उिय., एकरकमत पैसे िे णे, करयमध्ये सूट िे णे,
वस्तूांच्यय दकमततांमध्ये अिुियि िे णे इ.).
▪ चालू असले ले दिव्ाांगदवषयक लार् वाढवणे, ययत अदतररक् खचा भयगवण्ययसयठत आगयऊ रकमय िे णेहत समयदवष्ट आहे .
▪ कोणत्यहत लवकरच मुित समाप्त होत असले ल् या, दिव्ाांगाशत सांबांदधत लार्ाांचत मुित आपोआप वाढवणे.
▪ स्वयांउद्योजक असले ल् यय, दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय आदथसक र्रपाई िे णे, ज्ययां चे उत्पन्न घटले आहे .
▪ अिय व्क्तांसयठत आदथसक साहाय्य कायसक्रम अमलात आणणे, जे त्यां च्यय पररवयरयततल दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय मित
करण्ययसयठत दकांवय त्यांिय बयधय ि होऊ िे ण्ययसयठत कयम करणे ्यां बवतयत आदण ज्ययां िय बेरोजगयरत दकांवय आजयरपणयचे लयभ दमळत
ियहतत.
▪ दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांच्यय मालकाांना, त्यां िय घरत रयहूि कयम करण्ययसयठत आवश्यक सयमग्रत िे ण्ययसयठत टॅ ि क्रेदडट् ससदहत
आदथसक साहाय्य पुरवणे.
▪ अन्नपिय्ा घरपोच पोचवण्ययच्यय व्वस्ेसदहत अन्न पुरवठा योजनाांमध्ये दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त समयदवष्ट असल् ययचत, आदण
योजिय त्यां च्यय गरजयां िय प्रदतसयि िे त असल् ययचत खयत्रत करणे.
सांसाधने
▪ आयएलओ, कोणतहत मागे रादहले ले नाहत, आता नाहत, कधतहत नाहत: कोदवड-19 च्या प्रदतसािामध्ये दिव्ाांगे असले ल् या
व्क्त
▪ आयएलओ, कोणतहत मागे रादहले ले नाहत, आता नाहत, कधतहत नाहत: कोदवड-19 च्या प्रदतसािामध्ये दिव्ाांगे असले ल् या
व्क्त
▪ इां टरिॅििल मोिेटरत फांड, कोदवड-19 लय धोरणयत्मक प्रदतसयि
5. दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त ांच्या दशक्षणाच्या हक्कावर कोदवड-19 चा काय पररणाम होत आहे ?
इतरयां च्यय मयियिे दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त दिक्षण पूणा करण्ययचत िक्यतय कमत असते, आदण ियले य दिक्षणयमधूि पूणापणे वदजात केले
जयण्ययचत िक्यतय जयस्त असते.26 कोदवड-19 मुळे बहुतेक सवा रयष्टरयां ित दिक्षण सांस्य बांि केल् यय आहे त27 ज्ययमुळे दिव्यांगे असले ल् यय
दवद्ययर्थ्यं सदहत सवा दवद्यय्ी पररणयमग्रस्त झयले आहे त. दिक्षणयततल यय व्त्ययचय पररणयम कमत करण्ययसयठत कयहत रयष्टरे िू रस्
दिक्षणयच्यय पद्धतत स्वतकयरत आहे त. मयत्र अिय बयबततत दिव्यां गे असले ल् यय दवद्ययर्थ्यं िय अड्ळे येत आहे त, कयरण आवश्यक सयमग्रतचय
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त्यां च्ययकडे अभयव आहे , इां टरिेट उपलब्ध ियहत, ऑिलयइि ियले य दिक्षण कययाक्रम चयलू ठे वण्ययसयठत आवश्यक सयदहत् आदण सयहयय्य
उपलब्ध ियहत. त्यमुळे दिव्यांगे असले ले , त्यतहत बौश्द्धक दिव्यां गे असले ले दवद्यय्ी मयगे रयहयत आहे त.
त्यदिवयय, दिव्यां गे असले ल् यय दवद्ययर्थ्यं वर ियळय बांि होण्ययच्यय इतर पैलूांचयहत अदिष्ट पररणयम होत आहे , ययत ियळे ततल भोजि ि
दमळणे आदण बरोबरच्यय दवद्ययर्थ्यं सह खेळणे आदण क्रतडय करतय ि येणेहत समयदवष्ट आहे .
काहत आश्वासक पद्धतत कोणत्या आहे त?
▪ युनायटे ड स्टे ट्स ऑि अमेररकाने ’दिव्यां गे असले लत व्क्त कययिय’ यय रयष्टरतय कययद्ययच्यय सांबांधयत एक मयगाििा क िस्तऐवज
जयरत केलय.28
▪ इक्वेडोरिे ज्यय दवद्ययर्थ्यं िय घरत एकटे च रयहयवे लयगते त्यां च्यय दिक्षणयलय सयहयय्य करणयर्यय दिक्षकयां सयठत दिफयरसत जयरत केल् यय.29
▪ युनायटे ड दकांग्डम ऑि ग्रेट दिटन आदण नॉिस नस आयलं डने मयतयदपतय आदण दिगयियत्यां िय, घरत असतयिय एकमेकतांित स्पधया
करणयर्यय जबयबियर्ययां िय कसे तोांड द्ययवे आदण दिव्यां गे असले ल् यय दवद्ययर्थ्यं च्यय दिक्षण प्रदक्रयेलय अदधक चयां गले सयहयय्य कसे करयवे,
ययसयठत सयहयय्य व मयगाििाि करण्ययसयठत मयदहतत प्रसयररत केलत आदण व्वस्य प्रस्यदपत केल् यय.30

राष्ट्रे आदण इतर स्टे कहोल् डसस ज्या करू शकतात अशा महत्त्वाच्या काहत कृतत कोणत्या आहे त?
▪ दिक्षण आदण ियले य अदधकयर्ययां िय ियळे बयहे र दिक्षण पुरवतयिय उपलब्ध असले ले दवदवध स्त्रोत आदण त्यां च्यय जबयबियर्यय ययबयबत
स्पष्ट् मागसिशसन पुरवणे.
▪ दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय, सहयय्यकयरत उपकरणयां सदहत आदण रयस्त दिवयस व्वस्ेसदहत िू रसथ दशक्षणासाठत इां टरनेट उपलब्ध
असेल आदण सॉफ्टवेअर उपलब्ध असेल याचत खात्रत करणे.
▪ दशक्षकाांना िू रस् दिक्षणयद्वयरे सवासमयवेिक दिक्षणयबद्दल मागसिशसन, प्रदशक्षण आदण साहाय्य पुरवणे.
▪ दिव्यां गे असले ल् यय लहयि मुलयां च्यय सुरुवयततच्यय दिक्षणयसयठत मयतयदपतय आदण दिगयियत्यांसह जवळू न समन्वय साधणे.
▪ मातादपता आदण दनगािात्याांना, त्यां च्यय दिव्यां ग असले ल् यय लहयि मुलयां चत दिक्षण प्रणयलत स्यदपत करण्ययसयठत सयमग्रत करण्ययस
मित करण्ययसयठत आदण सयहयय्य करण्ययसयठत मागसिशसन आदण िू रसथ साहाय्य पुरवणे.
▪ िू रस् दिक्षणयलय सयहयय्य करण्ययसयठत दिव्यां ग असले ल् यय दवद्ययर्थ्यं िय उपलब्ध होऊ शकणारे आदण अनुकूल केले ले सादहत्य
दवकदसत करणे.
▪ दवदवध मयध्यमयां मधूि प्रसयररत करण्ययसयठत (उिय. मयगणतवरूि ऑिलयइि, टे दलश्व्हजिवर सयिर करण्ययचे िैक्षदणक कययाक्रम इ.)
उपलब्ध होऊ शकणारे दृकश्राव् शैक्षदणक सादहत्य दवकदसत करणे.
सांसाधने
▪ सतआरसत कदमटतचे दिवेिि, लहयि मुलयां वरतल कोदवड-19 चे गांभतर ियरतररक, भयवदिक आदण मयिदसक-सयमयदजक िु ष्पररणयम
आदण रयष्टरयांिय उद्दे िूि केले लत लहयि मुलयां च्यय हक्कयां चे रक्षण करण्ययसयठतचत आवयहिे
▪ युदिसेफ, कोदवड-19 लय प्रदतसयि: दिव्यां गे असले लत लहयि मुले आदण प्रौढ व्क्तांबयबत केले ले दवचयर
▪ युिेस्को, कोदवड-19 लय प्रदतसयियसांबांधतचे सांकेतस्ळ
6. दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त ांच्या, दहां सेपासून रक्षणाच्या हक्कावर कोदवड-19 चा काय पररणाम होत आहे ?
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दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त, दविेषतः त्य जेव्हय एकयकत असततल तेव्हय त्यां िय दहां सेचय अदधक मोठय धोकय असतो. दिव्यां गे असले ल् यय
श्स्त्रयय व मुलतांिय दलां ग, लैं दगक, जवळचे जोडतियर आदण कौटुां दबक दहां सेलय अदधक मोठ्यय प्रमयणयत तोांड द्ययवे लयगते.31 दिव्यां गे असले ल् यय
श्स्त्रयय व मुलतांिय इतर श्स्त्रययांच्यय मयियिे दहां सेचय अदधक मोठय धोकय असतो, इतकेच िव्हे , तर त्यां िय दिव्यां गे असले ल् यय पुरुषयां च्यय
तुलिेतहत जयस्त मोठ्यय प्रमयणयत दहां सय अिुभवयलय येते.32 सध्यय कोदवड-19 च्यय सांिभया त दिव्यां ग आदण दलां गयवर आधयररत दहां सेबद्दल
जरत मयदहतत उपलब्ध िसलत, तरत अिुभव हे च ििावतो कत समयि पररश्स्तत असतयिय दिव्यां गे असले ल् यय लोकयांिय दविेषतः धोकय
असतो.33

दिव्यां गे असले ल् यय लोकयां सयठत कौटुां दबक दहां सेचत बयतमत िे णे आदण कौटुां दबक दहां सयदवषयक सेवयां चत आदण मिततचत उपलब्धतय हे दविेष
आव्हयियत्मक असते, कयरण यय सेवय सहसय दिव्यां ग असले ल् यय व्क्तांिय समयदवष्ट करत ियहतत व त्य त्यां च्ययसयठत उपलब्धहत िसतयत.
हॉटलयइसमध्ये बदहर्यय आदण बदहर्यय-अांध लोकयां सयठत िु भयषत सेवय अिेकिय उपलब्ध िसतयत, आदण आपत्कयलति आियगृहे आदण
सेवय यय दिव्यां गे असले ल् यय लोकयां च्यय गरजय भयगवण्ययसयठत तययर िसतयत.

काहत आश्वासक पद्धतत कोणत्या आहे त?
पेरूमध्ये स्यदिक ियसियां िय मयगाििाक तत्त्वे घयलू ि िे ण्ययत आलत कत त्यां ित सांकटकयळयमध्ये दहां सयत्मक घटिय अदधकयर्ययां िय
कळवण्ययच्यय कयमयसयठत दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांित िू रध्वित सांपका सयधयवय, आदण आपत्कयलति पदतश्स्तत उठवण्ययत आल् ययवर
प्रत्क्ष भेटूि सांपका सयधयवय.34 ययच्यय व्दतररक् ओएचसतएचआरलय यय क्षेत्रयमध्ये कोणत्यहत आश्वयसक पद्धतत सयपडल् यय ियहतत,
ज्ययमुळे दचांतय वयढते. अिेक िे ि अजूिहत बदहर्यय लोकयां सयठत उपलब्ध होणयर्यय हॉटलयइस, मित आदण ररपोदटं ग करत आहे त, ययत
बदहर्यय लोकयां ित टे क्स्टद्वयरे सांिेि पयठवणे, रतले आदण श्व्हदडओ फोि सेवयहत समयदवष्ट आहे त.35 कयहत चयां गल् यय पद्धतत खयलत दिले ल् यय
सांसयधियां च्यय सूचतत उल् ले श्खत केल् यय आहे त.

राष्ट्रे आदण इतर स्टे कहोल् डसस ज्या करू शकतात अशा महत्त्वाच्या काहत कृतत कोणत्या आहे त?
▪ खात्रत करणे कत बातमत िे ण्याच्या प्रणालत, हॉटलाइन्स, आणतबाणतच्या काळाततल आश्रय, आदण मिततचे इतर प्रकार हे
दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त ांसाठत उपलब्ध असततल आदण त्या त्याांमध्ये समादवष्ट् असततल.
▪ दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त, दविेषतः एकयकत रयहणयर्यय व्क्तांच्यय पररस्वसथततवर लक्ष ठे वणे; ययसयठत समयजयमयफात आदण
स्वयांसेवक िेटवक्साच्यय मयफात स्वतः पुढयकयर घेणे.
▪ दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय असले ल् यय, त्यतहत दिव्यां गे असले ल् यय श्स्त्रयय व मुलतांिय असले ल् यय दहां सेच्यय धोक्ययबयबत प्रबोधन
करणे व प्रदशक्षण िे णे, आदण त्यां च्ययचसयरख्यय व्क्तांच्यय सयहयय्ययसदहत सयहयय्ययच्यय िेटवक्सािय उत्तेजि िे णे.
सांसाधने
▪ यूएिएफपतए, दिव्यां गे असले ल् यय श्स्त्रयय आदण दकिोरवयति लोकयां सयठत हक्कयां वर आधयररत आदण दलां गयधयररत दहां सय आदण लैं दगक
आदण प्रजििदवषयक आरोग्य सेवय पुरवण्ययबद्दल मयगाििाक तत्वे
▪

कोदवड-19 च्यय कयळयमध्ये अपांगत्वयां सह दजवांत रयहणयर्ययांसयठत त्यां िय जतदवत ठे वण्ययच्यय सेवय
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7. अशा दवदशष्ट् लोकसांख्या समूहाांवर, ज्याांमध्ये दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त नको इतक्या प्रमाणात आहे त: दिव्ाांगे असले ले
कैित आदण पुरेशा दनवासाचत सोय नसले ल् या दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त, याांच्यावर कोदवड-19 चा काय पररणाम होत
आहे ?

अ. दिव्ाांगे असले ले कैित
तुरुांगयां मधतल लोकयां मध्ये दिव्यांगे असले ल् यय व्क्त36, त्यतहत मयिदसक-सयमयदजक दिव्यां गे आदण बौश्द्धक दिव्यां गे असले ले लोक िको
इतक्यय प्रमयणयत असतयत. त्यां िय जांतुबयधेचय धोकय अदधक असतो कयरण गिीमध्ये आदण अस्वच्छ श्स्ततांमध्ये जांतुबयधेचय मोठय धोकय
असतो, आदण ियरतररक अांतर रयखणे िक्य होत ियहत. दविेषतः दिव्यां गे असले ले अिेक कैित अन्न दमळवण्ययसयठत, दहां डण्ययदफरण्ययसयठत
आदण स्नयियसयठत त्यां च्यय सहकैद्ययां वर अवलां बूि असतयत, आदण तुरुांगयततल आरोग्यसेवय त्यां च्यय गरजय भयगवण्ययसयठत बहुतयां ि पुरेिय
िसतयत.

यय आव्हयियां िय फक् गुन्हेगयरत न्ययय आदण तुरुांग व्वस्ेमधतल तुरुांगवयसत आदण खटल् ययपूवी तयब्ययत घेतले ल् यय दिव्यां गे असले ल् यय
व्क्तांियच तोांड द्ययवे लयगते असे ियहत, तर अिय लोकयांियहत यय आव्हयियां िय तोांड द्ययवे लयगते, जे सध्यय कोणत्यहत प्रकयरच्यय प्रियसकतय
दकांवय अन्य प्रकयरच्यय कयरयवयसयत आहे त, ययत इदमग्रेििसयठत कयरयवयसयत असले ले स्लयां तर करणयरे दिव्यां गे असले ले लोकहत येतयत.
काहत आश्वासक पद्धतत कोणत्या आहे त?
▪ युनायटे ड दकांग्डम ऑि ग्रेट दिटन आदण नॉिस नस आयलं डमध्ये ज्ययां च्यय दिक्षेचे िोि मदहिे दकांवय त्यहूि कमत कयलयवधत पूणा होणे
बयकत आहे , अिय कैद्ययां िय सोडूि दिले जयत आहे .37 युनायटे ड स्टे ट्स ऑि अमेररकामध्ये अिेक रयज्ययां ित कैद्ययांिय सोडूि दिले
आहे दकांवय तत प्रदक्रयय चयलू आहे .38 इराण, टकी आदण इां डोनेदशयामध्येहत अियच प्रकयरे कैद्ययां िय सोडूि दिले जयत आहे .
कोलां दबयामध्ये ज्यय दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांिय स्वतः सांरक्षण सयधिे पररधयि करण्ययित सांबांदधत ियरतररक कयययंमध्ये अडचणत
येतयत, त्यां िय मुिततपूवी सोडण्ययच्यय सवलततच्यय लयभय्ींमध्ये समयदवष्ट केले गेले आहे.39 त्यचप्रमयणे अजेंदटनामध्ये सुप्रतम कोटा
आदण दक्रदमिल अपतल कोटयंित दिव्यां गे असणयर्यय व्क्तांिय मुिततपूवी सोडण्ययच्यय सवलततच्यय लयभय्ींमध्ये समयदवष्ट केले आहे .40
िादझलमध्ये िॅििल जश्स्टस कयउश्सलिे अल् पवयति गुन्हे प्रणयलतमधतल दिव्यां गे असले ल् यय कैद्ययां सदहत दिव्यां गे असले ल् यय सवा
कैद्ययां चय आढयवय घ्ययवय, त्यां चे पुन्हय मूल्यमयपि करयवे आदण त्यां िय सोडूि द्ययवे अित दिफयरस केलत.41
राष्ट्रे आदण इतर स्टे कहोल् डसस ज्या करू शकतात अशा महत्त्वाच्या काहत कृतत कोणत्या आहे त?
▪ दिव्ाांगे असले ल् या कैद्ाांसदहत ज्याांना धोका आहे अशा कैद्ाांना सोडून िे ऊन तुरांगाांमधतल सांख्या कमत करणे, त्यासाठत
मुिततपूवी सोडण्याचे आदण प्रोबेशनचे दनयम दकांवा त्याांच्या दशक्षा कमत करणे आदण खटल् यापूवी अटकेत ठे वण्याचत प्रकरणे
कमत करणे, आदण त्वररत खयत्रत करणे कत त्यां िय समयजयमध्ये कुटुां बतय आदण/दकांवय अिौपचयररक िेटवक्साद्वयरे सयहयय्य दमळे ल आदण
सयहयय्य सेवयां िय सयवाजदिक दकांवय खयजगत सेवय प्रियत्यां करवत दिधत पुरवलय जयईल.
▪ तुरुांगयमध्ये जांतुबयधेचय धोकय कमत करण्ययसयठत प्रदतबांधक उपाय करणे, ययमध्ये दिव्यांगे असणयर्यय कैद्ययांिय ओळखूि त्यां िय मित,
अन्न, पयणत आदण स्वच्छतय उपलब्ध होईल ययचे खयत्रत करणे; दवलगतकरण आदण ियरतररक अांतर रयखण्ययचे उपयय अमलयत आणणे,
सांरक्षक सयधियां चय वयपर अदिवयया करणे, आदण स्वच्छतयदवषयक पररश्स्तत सुधयरणे समयदवष्ट आहे .
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सांसाधने
▪ डब्ल् यूएचओ, तुरुांग आदण अटकेत ठे वण्ययच्यय अन्य दठकयणत कोदवड-19 चय प्रदतबांध व दियांत्रण
▪

यूएि इां टर एजसत स्टँ दडां ग कदमटत, कोदवड-19: स्वयतांत्र्य दहरयवूि घेण्ययत आले ल् यय व्क्तांकडे दविेष लक्ष

ब. पुरेशा दनवासाचत सोय नसले ल् या दिव्ाांगे असले ल् या व्क्त
दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त, दविेषतः मयिदसक-सयमयदजक आदण बौश्द्धक दिव्यां गे असले ल् यय व्क्त सवया त गरतब जितेमध्येहत मोठ्यय
प्रमयणयत असतयत. दिव्यां गे असले ल् यय दिरयदित व्क्त आदण आणतबयणत आियगृहयां मध्ये रयहणयर्यय आदण अिौपचयररक वस्त्यां मध्ये
रयहणयर्यय दिव्यां गे असले ल् यय व्क्तांिय कोदवड-19 होण्ययचय अदधक धोकय असतो, कयरण अिय जयगत प्रमयणयबयहे र गिीत ते रयहतयत,
ते्े पयणत आदण स्वच्छतय ययां चत वयिवय असते, आदण त्यां िय आधतच असले ले आरोग्य दवकयरहत कयरणतभूत असतयत.

कोदवड-19 च्यय आणतबयणतिे दिव्यां गे असले ल् यय लोकयां सदहत इतर दिरयदित लोकयांिय आसरय आदण सयहयय्य िोधययलय भयग पयडले आहे ,
त्यमुळे आणतबयणत आियगृहयां मध्ये प्रमयणयबयहे र गिी होऊि यय दवषयणूचय प्रसयर होत आहे . जे लोक त्यां च्यय दिवयस व्वस्यां मुळे ियरतररक
अांतर रयखू िकत ियहतत, ते सुद्धय कमजोर पररश्स्ततमध्ये आहे त.

काहत आश्वासक पद्धतत कोणत्या आहे त?
▪ युनायटे ड स्टे ट्स ऑि अमेररकामध्ये दिरयदितयां सयठतच्यय प्रदतसयियचत अांमलबजयवणत दवदिष्ट मयगाििाक तत्त्वयां मयफात करण्ययत
आलत आहे , ज्ययांमध्ये कळवण्ययत आल् ययस दिव्यां गयच्यय बयजूचयहत दवचयर करण्ययत आलय आहे .
▪ दचलतमध्ये सरकयरिे दिरयदित लोकयां िय रस्त्यवर आरोग्य सेवय पुरवण्ययमध्ये वयढ करण्ययचे जयहतर केले .
▪ अजेंदटियमध्ये एकय मोठ्यय सुदवधेमध्ये 1000 हूि अदधक खयटय पुरवण्ययत आल् यय, त्य अिय लोकयां िय आिय िे ण्ययसयठत आहे त,
ज्ययां िय फयरिय वैद्यकतय गरजय िसूिहत ियररररक अांतर रयखण्ययचत गरज असू िकते.
राष्ट्रे आदण इतर स्टे कहोल् डसस ज्या करू शकतात अशा महत्त्वाच्या काहत कृतत कोणत्या आहे त?
▪ खात्रत करणे कत दिव्ाांगे असणार्या दनरादश्रत व्क्त ांना सन्मानपूवसक वागवले जाईल, आदण त्यां िय प्र्म प्रदतसयि िे णयर्यय
लोकयां िय दहां सक प्रसांग टयळण्ययसयठत, दविांतत केल् ययस प्रदशक्षण आदण मागसिशसन केले जयईल.
▪ अनौपचाररक वस्त्ाांचे जबरिस्ततने उच्चाटन टाळणे, कयरण ययमुळे दवषयणूचय प्रसयर अदधक जोरयिे होऊ िकतो. दिव्यां गे
असले ल् यय दिरयदितयांिय ते जे्े रयहतयत ते्ेच उपचयर िे णे आदण उपलब्ध असेल ते्े सुरदक्षत आिय िे ऊ करणे.
▪ आश्रयगृहाांचे दवदवध पयासय शोधणे जेथे शारतररक अांतर राखता येईल, ययमध्ये भयड्ययिे घेतले लत घरे , हॉटे ल्स, कॉन्फरस सेंटसा,
आदण स्टे दडयम्स असू िकततल, जे्े स्वच्छतेच्यय आदण व्वश्स्त रयहण्ययच्यय व्वस्य आहे त.
▪ रस्त्यां वर स्वच्छतेच्यय सुदवधय पुरवणे, ययत पयणत, सयबण, दसांक आदण इतर सांसयधिे समयदवष्ट असततल ज्ययमध्ये पयणत आदण स्वच्छतेच्यय
सोयत असल् ययचत खयत्रत असेल.
सांसाधने
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▪ यूएि स्पेिल रॅ पोदटा यर, पयया प्त गृहव्वस्ेच्यय हक्कयबद्दल, कोदवड-19 मयगाििाि: दिरयदित अवस्ेत रयहणयर्ययां चे सांरक्षण
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मयगाििाि, 21 मयचा 2020
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डब्ल् यूएचओ, तुरुांग आदण अटकेत ठे वण्ययच्यय अन्य दठकयणत कोदवड-19 चय प्रदतबांध व दियांत्रण
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ऑस्टर े दलययचत रयष्टरतय लैं दगक जबरिस्तत, घरयततल आदण कौटुां दबक दहांसयदवषयक समुपिे िि सेवय, https://www.1800respect.org.au/accessibility/ ; यूकेचे
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38 https://www.prisonpolicy.org/virus/virusresponse.html
39 कोलां दबयय, डे क्रेटो ले दजस्लयदटव्हो 546, 14 एदप्रल 2020, ये ्े:
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https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/Acordada-9.20-CFCP.pdf
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