
Działania na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami w związku z 
pandemią 
 
Pandemia koronawirusa mocno doświadczyła osoby z 
niepełnosprawnościami. Grupa robocza powołana przez 
Ministerstwo zdrowia i opieki zaproponowała działania w 
obszarze zdrowia i opieki, mające na celu zniwelowanie skutków 
pandemii dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. 
 
Grupa robocza złożyła już raport.   

 

– Cieszy mnie, że raport wymienia konkretne działania mające na celu 

zniwelowanie skutków pandemii dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. 

Aby ulepszyć ofertę krótkoterminowo, poprosiłem, aby Urząd ds. zdrowia 

zaktualizował własne zalecenia merytoryczne, rozesłał pisma do wszystkich gmin 

i wojewodów w kraju oraz przeprowadził webinar na temat środków kontroli 

zakażeń i praw osób z niepełnosprawnościami – powiedział minister zdrowia 

Bent Høie. 

 

W skład grupy roboczej wchodził Urząd ds. zdrowia, Urząd ds. dzieci i młodzieży 

(Bufdir), Urząd ds. kształcenia, organizacja Konfederacja osób z 

niepełnosprawnościami (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), Forum 

współpracy organizacji osób z niepełnosprawnościami (SAFO), Młodzi z 

niepełnosprawnościami (Unge funksjonshemmede), Zdrowie Mentalne (Mental 

helse), Stowarzyszenie członków rodzin (Pårørendealliansen) i Stowarzyszenie na 

rzecz zdrowia publicznego (Nasjonalforeningen for folkehelsen). 

 

Doświadczają izolacji 
Podczas pandemii koronawirusa wiele osób z niepełnosprawnościami 

doświadczyło izolacji społecznej, samotności oraz gorszego dostępu do gminnych 



usług zdrowotnych i opiekuńczych, specjalistycznych usług medycznych, szkół i 

kształcenia, możliwości spędzanie czasu wolnego oraz pracy. 

 

Raport sytuacyjny opracowany przez Bufdir (2020) dotyczący konsekwencji dla 

równouprawnienia w przypadku osób z niepełnosprawnościami podczas 

pandemii koronawirusa wskazuje na różne krótko- i długofalowe skutki 

długotrwałej izolacji oraz ograniczonego kontaktu z innymi osobami, jak też 

zwiększonego obciążenia osób bliskich obowiązkami opiekuńczymi. Nawet w 

okresach, kiedy społeczeństwo było stopniowo otwierane, Bufdir raportuje, że 

rozwój następował powoli, a w niektórych sytuacjach wolniej w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Gorszy stan zdrowia 

Inspekcja ds. zdrowia (Helsetilsynet) informuje, że użytkownicy potrzebujący 

złożonych usług, w większym stopniu zgłaszają, że ilość otrzymanych usług 

zmalała podczas pandemii, a ich stan zdrowia się pogorszył. Oprócz tego 

informuje się, że w tej grupie największy odsetek osób najbliższych zwiększył 

zaangażowanie podczas pandemii. 

 

Na tej podstawie, Ministerstwo zdrowia i opieki poprosiło Urząd ds. zdrowia o: 

1. rozważenie dalszego kierowania działań ogólnych pod kątem grup narażonych, 

ewentualnie nowych działań dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. ocenę zaleceń z raportu opracowanego przez Bufdir na obszarze podlegającym 

pod Ministerstwo zdrowia i opieki oraz tego, w jakim stopniu należy je 

wprowadzić, oraz ewentualnie na jakich warunkach, na przykład pod kątem 

konsekwencji finansowych i administracyjnych. 
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