
با پاندمی  رتباطاقدامات و تدابیر برای معلولین در ا  

از طرف   شده  موظفئیت یک ه .است  نمودهأثر متافراد معلول را سخت  گیر کرونابیماری همه 

در  پاندمی تاثیرات اقدامات را برای کاهش یک عده تدابیر و  وزارت صحت عامه و خدمات مراقبتی

و اقارب آنها پیشنهاد نموده است.  لمعلو  ص شخاا ایرب عرصه صحت و خدمات مراقبتی  

است.نموده ئه را ارا راپور خوداکنون  رئیت مذکوه  

 

حاوی اقدامات مشخص برای  که این گزارش رسندمگوید: خمی  و خدمات مراقبتی عامه وزیر صحت، هبنت هوی

کوتاه   عرضه خدمات برای بهبودمن . می باشدها نزدیکان آنو  لمعلو اشخاص ایرپاندمی ب اثرات و عواقب کاهش 

  شاروالی ها و والیان نموده و برای خود را به روز حرفویاز ریاست صحت عامه خواسته ام که توصیه های  مدت

.نمایندگزار یک ویبینار را بر معلولیندر مورد تدابیر وقایوی و حقوق  تا نمایدارسال  کشور نامه  

 

(، ریاست معارف،  Bufdir) و خانواده جوانان، ، ریاست امور اطفالمتشکل از ریاست صحت عامههئیت این 

ان صحت روانی م(، جوانان معلول، سازSAFOانجمن همکاری سازمان های افراد معلول )سازمان مشترک معلولین، 

(Mental helse .اتحادیه اقارب و نزدیکان و اتحادیه ملی صحت عامه می باشد ،) 

 

انزوا و  تنهاییاحساس   

و دسترسی کمتر به خدمات صحی، مکتب، آموزش   اس تنهایی و انزوا نمودهساح تعداد زیاد معلولین در طی این پاندمی

اند. داشتهو فعالیت های تفریحی   

 

  رگیر کرونا بماری همه بی  أثیراتتدر مورد  (Bufdir) و خانواده جوانان، یاست امور اطفالر (۲۰۲۰) پوررادر 

مراقبت برای افزایش بار همچنین گران و س کم با دیتما، انزوارازمدت کوتاه مدت و دمختلف به اثرات  ،معلولین

بازگشایی دریج که جامعه به ت ی در مراحلکه  تسن اداره آمده ایور ادر راپ .ه استداشاره ش معلولینردیکان ب و ناقار

 .است گرفتهصورت کمتر  یپیشرفت هااشخاص معلول  برای عضی موارد در ب ،شده بود

 

حت خرابص  

پاندمی خدمات کمتر را ان آنها در جری که ،استفاده کننده گان خدمات می گویند  گزارش می دهد کهنظارت صحت اداره 

پاندمی گروه در جریان اقارب این  ،عالوه بر این .تر شده است بد گذشتهنسبت به  و صحت آنها یافت نموده استدر

دمات مراقبتی از ریاست صحت عامه یل، وزارت صحت عامه و خبه همین دل .شده اند حملرا مت یزحمات زیاد

 خواسته است که: 

ارزیابی  را اقدامات جدید  برای افراد معلولیب پذیر مشخص و یا هم آسهای گرواقدامات و تدابیر عمومی را برای . ۱

 نماید. 



راپور  ۀشد دپیشنهاتوصیه های  اندازهکدام تا  زارت صحت و خدمات مراقبتیکه وگیرد ی صورت ارزیابهمچنان . ۲

  رورتض به کدام شرایط آنها نمودنو برای عملی  دننمایرا عملی  (Bufdir) انوادهخو   جوانان، یاست امور اطفالر

 ت گیرد.أثیرات اقتصادی و اداری آن نیز ارزیابی صورتدر مورد است. همچنین 

 

 


