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Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 organizacja Rehabilitation Interna-
tional (RI) i jej członkowie, a zwłaszcza komisje RI, uważnie śledzą wpływ pan-
demii na życie osób niepełnosprawnych na całym świecie.

Naszym nadrzędnym celem jest ochrona dobrobytu naszych członków, ich 
rodzin i szerszych społeczności, w których działamy i służymy.

Ponieważ COVID-19 w dalszym ciągu wpływa na zdrowie obywateli na całym 
świecie oraz powoduje wyjątkową zmienność rynku, jesteśmy świadomi tego, że 
każdy dzień przynosi istotne wyzwania oraz wywiera presję na członków naszej 
ogólnoświatowej rodziny.

Uciążliwości społeczne i gospodarcze wywierają wpływ na społeczeństwa i ro-
dziny we wszystkich zakątkach świata, a jednocześnie w sposób nieproporcjo-
nalny wpływają na społeczność osób niepełnosprawnych, która stanowi jedną 
z najbardziej narażonych grup na świecie.

Będąc jedną z największych i najstarszych międzynarodowych sieci sku-
piających się na promowaniu praw i integracji osób niepełnosprawnych, w tak 
trudnym czasie jak ten, jesteśmy wezwani do bycia głosem przywódców i do zde-
cydowanego opowiadania się za prawami i potrzebami osób niepełnosprawnych. 
W tym niepewnym i wyjątkowym czasie powinniśmy konsekwentnie realizować 
naszą misję niesienia pomocy i wspierania społeczności osób niepełnospraw-
nych, której wspólnie służymy.

Podstawowe Zalecenia Komisji RI ds. Technologii i Dostępności (RI’s 
Commission on Technology and Accessibility, ICTA) dla Osób Niepełno-
sprawnych w okresie Pandemii COVID-19 obejmują:

• Informacje powinny być zawsze podawane w przystępnych formach tak, 
aby każdy mógł je zrozumieć.

• Dzieci z niepełnosprawnością powinny otrzymywać informacje stosowne 
do ich wieku.

• Plany gotowości i reagowania, w tym dotyczące ograniczeń publicznych, 
muszą obejmować kobiety i dziewczęta niepełnosprawne oraz być dla 
nich dostępne.

• Osoby niepełnosprawne przebywające w domu podczas kwarantanny 
są bardziej narażone na problemy związane ze zdrowiem psychicznym, 
dlatego też rządy oraz inne organizacje prywatne lub społeczne powin-
ny rozważyć zapewnienie im odpowiednich środków łagodzących stres 
i lęk.
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• Osoby niepełnosprawne wymagające świadczeń zdrowotnych z powodu 
COVID-19 nie mogą być w nich pomijane przez wzgląd na ich niepełno-
sprawność.

• Należy rozważyć środki mające na celu zmniejszenie wpływu COVID-19 
na pozycję ekonomiczną osób niepełnosprawnych, ich rodzin i organizacji, 
obejmujące:

 – Programy finansowania organizacji obywatelskich, mające na celu 
wspieranie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy.

 – Pomoc dla osób niepełnosprawnych samozatrudnionych.
 – Dostępność rozliczania gotówkowego dla osób niepełnosprawnych.
 – Promocję dostępu do telefonów komórkowych posiadających funkcje 

ułatwień dostępu oraz portfele elektroniczne, w celu ograniczenia inter-
akcji i zachowania dystansu społecznego.

• Osoby głuchoniewidome, by móc się porozumieć, polegają na fizycznej in-
terakcji z innymi osobami. Dlatego też w czasie trwania pandemii lub na-
wet po jej zakończeniu potrzebne są specjalne środki. Poniżej podano kilka 
z nich.

 – Konieczne jest przyjęcie dodatkowych środków ostrożności w zakresie 
kontroli zakażeń wraz z ograniczeniem interakcji, o ile jest to możliwe.

 – Dezynfekcja między interakcjami z różnymi osobami głuchoniewidomy-
mi.

 – Stosowanie restrykcyjnych procedur dezynfekcji przez tłumaczy języka 
migowego, zarówno przed interakcją z osobami głuchoniewidomymi, jak 
i po niej.

 – Promowanie rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych prze-
znaczonych do komunikowania się z osobami niesłyszącymi/niewidomy-
mi, z wyłączeniem technik dotykowych.
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