COVID-19: ΠΡΟΣΑΙΑ, ΦΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ
Διασφαλίστε: Αξιοπρέπεια,Πρόσβαση,Συμμετοχήκαι Ασφάλεια

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
•

•
•

Προετοιμαςία και διάχυςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ, με
ςτόχο τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του ςτίγματοσ και των διακρίςεων που μποροφν να
αποτρζψουν τουσ ανκρϊπουσ να απευκυνκοφν ςε δομζσ ιατρικισ περίκαλψθσ. Η αναφορά
ςτισ ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου γίνεται με διακριτικότθτα με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ του
αρνθτικοφ αντίκτυπου ςτισ ομάδεσ αυτζσ
Τπενκφμιςθ ςτο προςωπικό και ςτουσ εκελοντζσ τθσ ανάγκθσ διαςφάλιςθσ τθσ αξιοπρζπειασ
των επωφελοφμενων ςε όλα τα προγράμματα και τισ δράςεισ
Τποςτιριξθ του ζργου τθσ κυβζρνθςθσ μζςω προτάςεων και μζτρων ωσ προσ τθ διαςφάλιςθ
τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και των ανκρϊπινων δικαιωμάτων

ΠΡΟΒΑΗ



Παροχι υπθρεςιϊν που να διαςφαλίηουν τθν πρόςβαςθ όλων, ειδικά όςων αποκλείονταικαι
είναιπερικωριοποιθμζνοι
 Οι θλικιωμζνοι δεν μποροφν να ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ, ςε ιςτότοπουσ και ςε
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.Χρθςιμοποιιςετε προςαρμοςμζνεσ μεκόδουσ επικοινωνίασ, όπωσ
τθλεφωνικζσ κλιςεισ και φυλλάδια
 Παροχι πλθροφοριϊν ςτισ γλϊςςεσ των διαφορετικϊν εκνικϊν ομάδων και των
μεταναςτϊν,ςε απλι γλϊςςα
 Εξαςφαλίςτε, ςτο βακμό που είναι εφικτό, ιςορροπθμζνθ ςυμμετοχι ωσ προσ το φφλοπροςωπικοφ-εκελοντϊν, ειδικά εάν παρζχονταικεραπεία ι υποςτιριξθ, ακόμθ και μζςωτθλεφϊνου.

ΤΜΜΕΣΟΧΗ


υλλζξτε πλθροφορίεσ και ανατροφοδότθςθ για τισ υπθρεςίεσ και τισ δραςτθριότθτεσ από
τουσ επωφελοφμενουσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ, φυλισ, φφλου, ικανοτιτων
 Χρθςιμοποιιςτε μζςα όπωσ το τθλζφωνο και τθν online ςφνδεςθ, για να εξαςφαλίςετε τθν
ανατροφοδότθςθ και τισ προτάςεισ των ανκρϊπων που υποςτθρίηετε
 Όπου είναι εφικτό, επιτρζψτε ςτουσ ανκρϊπουσ να ςασ εκφράςουν προςωπικάτθν άποψι
τουσ,,κατά τθν διανομι φαρμάκων, τροφίμων κλπ

ΑΦΑΛΕΙΑ


Αντιμετϊπιςθ των αυξθμζνωνκινδφνωντθσενδοοικογενειακισ βίασ ,του
αυτοτραυματιςμοφ και τθσ εμφάνιςθσ ψυχολογικϊν προβλθμάτωνκατά τθ διάρκεια τθσ
απομόνωςθσ και των ψυχοπιεςτικϊν καταςτάςεων
 Οι επαγγελματίεσ παρζχουν πλθροφορίεσ-κακοδιγθςθ και παραπζμπουν ςε
εξειδικευμζνουσ φορείσ,όςουσ υφίςτανται ενδοοικογενειακι βία
 Παροχι ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ μζςω τθλεφωνικισ γραμμισ για άτομα που διατρζχουν
κίνδυνο διαπροςωπικισ και αυτοκακοδθγοφμενθσ βίασ λόγω ζντονου ςτρεσ
 Μζριμνα για τον εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ ςε ομάδεσ υψθλότερου
κινδφνου,όπωσγυναίκεσ ιδίωσ μεγαλφτερθσ θλικίασ, άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και
αναπθρίεσ, θλικιωμζνοι,αςυνόδευτοι ανιλικοι, μετανάςτεσ, άςτεγοι

Οι καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ υπερτονίηουν τισ υπάρχουςεσ ανιςότθτεσ μεταξφ των φφλων, ενϊ οι
περιπτϊςεισ ςεξουαλικισ και ζμφυλθσ βίασ, βίασ κατά των παιδιϊν και εμπορίασ ανκρϊπων ςυχνά αυξάνουν κατά
τθ διάρκεια και μετά από καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Το φφλο ι θ ταυτότθτα φφλου ενόσ ατόμου, κακϊσ και
άλλοι παράγοντεσ, όπωσ θ θλικία, θ αναπθρία, ο ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ, θ κατάςταςθ τθσ υγείασ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του HIV/AIDS και άλλων χρόνιων νόςων, θ κοινωνικι κζςθ, θ μετανάςτευςθ ι/και το νομικό
κακεςτϊσ, θ εκνοτικι προζλευςθ, θ πίςτθ και θ εκνικότθτα (ι θ ζλλειψι τθσ), διαμορφϊνουν τον βακμό ςτον οποίο
οι άνκρωποι κακίςτανται ευάλωτοι ι πλιττονται, αντιμετωπίηουν και ανακάμπτουν από καταςτάςεισ ζκτακτθσ
ανάγκθσ.
Στόχοσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ είναι ωσ αρωγόσ του κράτουσ να διαςφαλίςει μζςα από τισ
παρεμβάςεισ και τα προγράμματά του τθν Αξιοπρζπεια, τθν Πρόςβαςθ, τθ Συμμετοχι και τθν Αςφάλεια των
ανκρϊπων κακϊσ και τθν αλλαγι νοοτροπιϊν, βάςει των Θεμελιωδϊν Αρχϊν του Κινιματοσ.

Μζριμνα και μζτρα για ευπακείσ ομάδεσ που διατρζχουν κίνδυνο αποκλειςμοφ,βίασ και διακρίςεων
Ηλικιωμζνοι
Οι θλικιωμζνοιδιατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο και ζχουν ειδικζσ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ, κακϊσ ενδζχεται να
μθν ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν επικοινωνία και ενθμζρωςθ μζςω διαδικτφου, ενϊ μερικοί πικανόν να ζχουν
δυςκολίεσ όραςθσ, ακοισ ι και αντίλθψθσ. Οι υπό κανονικζσ ςυνκικεσ μθχανιςμοί υποςτιριξθσ ενδζχεται να
μθν είναι πλζον διακζςιμοι.
Η κοινωνικι απομάκρυνςθ και απομόνωςθ είναι δυςκολότερθ για τουσ θλικιωμζνουσ
Προτείνονται:
•
Δθμιουργίαςυγκεκριμζνων μθνυμάτων ςχετικά με τον κίνδυνο για τουσ θλικιωμζνουσ και τον τρόπο
φροντίδασ τουσ, ιδίωσ ςτθν κατ’οίκον φροντίδα. Χρθςιμοποιιςτε επικοινωνιακά κανάλια που χρθςιμοποιοφνται
από τουσ θλικιωμζνουσ και επικοινωνιςτε με μζλθ τθσ οικογζνειάστουσ, τουσ φροντιςτζσ τουσ κλπ
•
Παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ μζςω τθλεφϊνου και με επιςκζψεισ ςτο ςπίτι, εάν είναι απαραίτθτο
•
Συνεχισ ςτιριξθ των θλικιωμζνων και ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν ανίχνευςθ ενδείξεων βίασ
•
Διαςφάλιςθ ότι το προςωπικό που εργάηεταιςε τθλεφωνικζσ γραμμζσ βοικειασ είναι καταρτιςμζνο και
μπορεί να παραπζμψει ςε εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ατόμων που βιϊνουν βία,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των αςτυνομικϊν υπθρεςιϊν
Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ-αναπθρίεσ
Οριςμζνα άτομα με αναπθρίεσ (ςωματικζσ και πνευματικζσ) ενδζχεται να ζχουν ςυγκεκριμζνεσ επικοινωνιακζσ
ανάγκεσ, να βρίςκονται ςε υψθλότερο κίνδυνο εξαιτίασ προχπαρχουςϊνεπιβαρυμζνων ςυνκθκϊν και να μθν
ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ ςυνικεισ μθχανιςμοφσ υποςτιριξισ τουσ.
Απαιτείται:
•
Να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν ςυνζχιςθ των υπθρεςιϊν που υποςτθρίηουν τα άτομα με αναπθρία και να
επεκτακεί, εάν είναι δυνατόν, θ υποςτιριξθμζςω τθλεφϊνου ι διαδικτυακά
•
Παροχι εξατομικευμζνθσ υποςτιριξθσ , επικοινωνία και εργαςία με τουσ φροντιςτζσ και το υποςτθρικτικό
τουσ δίκτυο
Μετακινοφμενοι πλθκυςμοί
Ίςωσ δεν μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςτισ εκνικζσ ςτρατθγικζσ ι να είναι δφςκολοκακϊσ μετακινοφνται. Η
πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ και πλθροφόρθςθ ενδζχεται να περιορίηονται από το νομικό τουσ κακεςτϊσ, λοιπζσ
διακρίςεισ και ποικίλα γλωςςικά εμπόδια.
Ωσ εκ τοφτου:
•
Μεριμνιςτε για τθν παροχι υπθρεςιϊν επικοινωνίασ-πλθροφόρθςθσ ςτισ κοινότθτεσ των προςφφγων και
μεταναςτϊν, όπωσ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ και παραπομπϊν
•
Παράγετε ενθμερωτικό υλικό διακζςιμο ςτισ γλϊςςεσ των κοινοτιτων των μεταναςτϊν και εξαςφαλίςετε
τθν ενεργόςυμμετοχισ τουσ για να διαδοκεί και να είναι κατανοθτό και προςβάςιμο
•
Υπεραςπιςτείτε και διαςφαλίςτε τθν πρόςβαςι τουσ ςτισ δθμόςιεσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ
•
Παρακολουκείτε τα περιςτατικά βίασ και διακρίςεων

Γυναίκεσ
Οι γυναίκεσ αποτελοφν τθν πλειοψθφία του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ πρϊτθσ γραμμισ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ
και φροντίδασ.Πολιτιςμικοί παράγοντεσ μπορεί να περιορίςουντθν πρόςβαςθ των γυναικϊν ςτθνπλθροφόρθςθ
και ςε υπθρεςίεσ. Οριςμζνεσ γυναίκεσ μπορεί να επθρεαςτοφν ιδιαιτζρωσ, π.χ. οι μοναχικζσ θλικιωμζνεσ
γυναίκεσ, οι γυναίκεσ μετανάςτεσ, οι αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊνκλπ. Η απομόνωςθ μπορεί να οδθγιςει
ςε αυξθμζνο κίνδυνο βίασ ςτο ςπίτι.
•
Παρζχετε ςυγκεκριμζνεσ ςυμβουλζσ προςταςίασ από τον ιόςτισ γυναίκεσ που φροντίηουν τα παιδιά και
άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ που νοςοφν και βρίςκονται ςε απομόνωςθ και καραντίνα και δεν είναι εφκολο να
αποφφγουν τθν ςτενι επαφι μαηί τουσ
•
Μεριμνιςτε ϊςτενα εξαςφαλίηεται ςτισ γυναίκεσ θ πρόςβαςθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ,
κεραπείασ, υποςτιριξθσκλπ,λαμβάνοντασυπόψθ τοφφλο και τθν πολιτιςμικι διαφορετικότθτα. Όπου είναι
δυνατόν, εξαςφαλίςτε ότι οι είναι ιςορροπθμζνοσ ο αρικμόσ προςωπικοφ των δφο φφλων
•
Εφαρμόςετε μζτρα για να περιοριςτεί ο κίνδυνοσςεξουαλικισβίασ κατά των γυναικϊν και βίασ βάςει
φφλου ςε χϊρουσ απομόνωςθσ, π.χ.(καταυλιςμοί, ξενϊνεσ κλπ)
•
Εξαςφαλίςτε ότι το προςωπικόπου εργάηεται ςε τθλεφωνικζσ γραμμζσ βοικειασ είναι καταρτιςμζνο
προκειμζνου να παρζχεικατευκφνςεισ και να παραπζμπει ςε εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ/φορείσ,περιπτϊςεισ
ςεξουαλικισ βίασ βάςθ φφλου (SGBV)
•
Παράγετε ενθμερωτικό υλικό για ζγκυεσ γυναίκεσ, αναφορικά με τισ βαςικζσ πρακτικζσ υγιεινισ, μζτρα
προφφλαξθσ από τθν λοίμωξθ, αναγνϊριςθ ςυμπτωμάτων,πϊσ και ποφ μποροφν να αναηθτιςουνφροντίδα, κ.α. Αν
είναι δυνατό λειτουργιςετε και τθλεφωνικι γραμμι υποςτιριξθσ για τθν ζγκυο
Παιδιά και Έφθβοι
Σα παιδιά ζχουν ιδιαίτερεσςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ και χρειάηονται ειδικι ενθμζρωςθ.Εάν τα ςχολεία είναι
κλειςτά δεν μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε πολλζσ υπθρεςίεσ και μθχανιςμοφσ υποςτιριξθσ. Η απομόνωςθ
μπορεί να οδθγιςει ςε αυξθμζνο κίνδυνο βίασ ςτο ςπίτι.
• Εξαςφαλίςτε ότι υπάρχουν μζτρα για τθν άμβλυνςθ του κινδφνου κάκε μορφισ βίασ κατά των παιδιϊν ςε
εγκαταςτάςεισ που τα φιλοξενοφν, κατά τθν διαδικαςία τθσ απομόνωςθσ λόγω ιοφ
• Σχεδιάςτε ενθμερωτικό υλικό φιλικό προσ τα παιδιά,για κζματα ςωματικισ, ψυχικισυγείασ και
ςυναιςκθματικισαναςτάτωςθσ που ςχετίηονται με τθν κρίςθ
• Παρζχετε πλθροφορίεσ και κατευκφνςεισ ςτουσ φροντιςτζσ ςχετικά με τα ψυχοκοινωνικά κζματα των παιδιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων τρόπωνδιαχείριςθσ των ανθςυχιϊν των παιδιϊν κακϊσ και των δικϊν τουσ
• Παρζχετε ςυμβουλευτικζσ και υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ ςτισ πλθγείςεσ οικογζνειεσ, τθλεφωνικά και ςε
απευκείασ ςφνδεςθ
• Εξαςφάλιςετε ότι οι υπθρεςίεσ και τα προγράμματα για τα αςυνόδευτα παιδιά ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ τουσ
• Παρζχετε ςτα παιδιά ψυχοκοινωνικιυποςτιριξθ και όπου είναι δυνατόν, τθ ςυνζχιςθ τθσ εκπαίδευςθσ μζςω
ανεπίςθμθσ μορφισ εκπαίδευςθσ και δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Όπου κρίνεται απαραίτθτο κα πρζπει να
γίνεταιπαραπομπι ςε εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ
Άνδρεσ
Οι άνδρεσ φαίνεται να είναι πικανότερο να αρρωςτιςουν και να χάςουν τθ ηωι τουσ από το COVID-19, τείνουν
να πλζνουν τα χζρια τουσ λιγότερο ςυχνά από τισ γυναίκεσ και ζχουν χαμθλότερθ ανοςολογικι ανταπόκριςθ. Η
απομόνωςθ μπορεί να οδθγιςει ςε αυξθμζνο κίνδυνο βίασ ςτο ςπίτι
•
Το προςωπικό πρζπει να περιλαμβάνει εργαηόμενουσ και των δφο φφλων και να παρζχονται από άντρεσ οι
οδθγίεσ για το πλυςιμο των χεριϊν
•
Εξαςφαλίςετε ότι υπάρχουν μζτρα για να περιοριςτεί ο κίνδυνοσ ςεξουαλικισ βίασ και βίασ λόγω φφλου
κατά των ανδρϊν ςε εγκαταςτάςεισ καραντίνασ και κατά τθν διαδικαςία απομόνωςθσ, π.χ. (καταυλιςμοί,ξενϊνεσ
κλπ)

Μειονότθτεσ βάςθ ςεξουλικοφ προςανατολιςμοφ- ατόμων ΛΟΑΣΚΙ (LGBTIQ)
Μπορεί να αντιμετωπίςουνδυςκολίεσ όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςτα ςυςτιματα υγειονομικισ περίκαλψθσ,
λόγω ςτίγματοσ και διακρίςεων, ιδίωσ ςε περιβάλλοντα που είναι ποινικοποιθμζνα. Σα θλικιωμζνα άτομα
ΛΟΑΣΚΙείναι πιο πικανό να απομονωκοφν
•Μεριμνιςτε ϊςτε οι υπάρχουςεσ ομάδεσ, κοινότθτεσ και κζντρα για τουσ ΛΟΑΤΚΙ κα ςυνεργαςτοφν δεδομζνου
ότι ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν υποςτιριξθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν ιατρικι περίκαλψθ
• Διαςφαλίςετε ότι υπάρχουν μζτρα για τθ μετρίαςθ των κινδφνων ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και βίασ λόγω
φφλου ςε εγκαταςτάςεισ καραντίνασ και κατά τθν διαδικαςία απομόνωςθσ.π.χ. (καταυλιςμοί,ξενϊνεσ κλπ)

