ক োভিড-১৯ এবং প্রভিবন্ধী বযক্তিদের সম্পদ ে আপনোর কে ১০ টি
ভবষয় জোনো উভিি
সেভ দ্য চিলড্রেড্রের প্রচিবচিিা অন্তভভক্তু ি চবষয়ক সেকচেক্যাল ওয়াচকুিং
গ্ুপ, ১৮ মািু ,২০২০

ভবভিন্ন কেদে এবং ববভি
পেোদয়,প্রভিবন্ধীরো
ে
এই বিব্ে িু দে ধদরদেন কে সর োভর িথ্ে
কবোধগম্ে ফরম্েোদি প্রিোর
রো হয় নো এবং প্রভিবন্ধী ব্েক্তিরো কেসব সহোয়িো কসবোর ওপর
ভনিের দরন কসই কসবোগুদেো দম েোওয়োর ক্ষভিপূরণ রদি ব্েবস্থো গ্রহণ রো হদে নো। প্রভিবন্ধী
ব্েক্তিদের অভধ োর ভবষয়
জোভিসংদের ভবদেষ র্েোদপোটিে য়োর এ ভবষদয় এ টি ভববৃভি ভেদয়দেন
েো এখোন কথদ পড়ো েোদব।

১.

েকল োড়াদাে প্রড্রিষ্টা এবিং জুচর প্রস্তুচি অন্তভভক্তু িমূলক হড্রি হড্রব।

এিো ভনক্তিি রো গুরুত্বপূণ ে কে িোইরোসটির ভবস্তোর করোধ রদি গৃভহি স ে প্রদিষ্টো
অন্তিুক্তে িমূে হদয়দে। অন্তিুক্তে িমূে
মসূে ভির মধ্দে রদয়দে প্রভিবন্ধী এবং ক োভিড১৯ আক্রোন্ত ব্েক্তিদের অবস্থো সম্পদ ে সদিিনিো বৃক্তি। স ে িথ্ে ও োেক্রম
ে
প্রভিবন্ধী ব্েক্তি ও ভেশুদের জন্ে প্রদবেগম্ে বো অ্েো দসভসবে রোও এর
অন্তিুি
ে , েোদি িোরো অন্েোন্ে ব্েক্তিদের মদিো সমোনিোদব এর সুভবধো ভনদি পোদর।
সহোয়িো োঠোদমোয় সোমোক্তজ সুরক্ষো ব্েবস্থোর মদিো ভ েু ব্েবস্থো ভবদেষিোদব প্রভিবন্ধী
ব্েক্তিদের েক্ষ্ে দর হওয়ো উভিি। মোনভব সহোয়িো োেক্রদম
ে
প্রভিবন্ধী ব্েক্তিদের
অন্তিুি
ে
রো ভবষয় আইএএসভস গোইডেোইনটি এখোদন পোদবন। এর কবভেরিোগই স ে
কক্ষদে প্রদেোজ্ে।

২.

োড়াদাে কাযক্রড্রমর
ু
েকল ধাড্রপ প্রচিবিী ব্যক্তি এবিং িাড্রদর চেড্রয়
কাজ কড্রর এরকম েিংস্থাগুড্রলা যুি থাকড্রব।
প্রভিবন্ধী ব্েক্তিরোই সবদিদয় িোদেো জোদনন ীিোদব ভবভিন্ন প্রভিবভন্ধিো সম্পন্ন
বযোক্তি/কগোষ্ঠীর সব ধরদনর সোড়োেোন প্রদিষ্টো, প্রস্তুভি, িথ্ে এবং কসবো প্রেোদন অন্তিুি
ে
রো েোয় প্রভিবভন্ধিো আদদোেদনর এ টি কলোগোন হদেো ‘আমোদের বোে ভেদয়, আমোদের
জন্ে ভ েুই নয়’ েোর মোধ্েদম এ বোিেোটির ওপদর কজোর কেয়ো হদয়দে কে প্রভিবন্ধী
ব্েক্তিদের অভধ োর সমুন্নি রোর জন্ে েো ভ েু
রো কহো নো ক ন কসখোদন প্রভিবন্ধী
ব্েক্তিদের অন্তিুি
ে
রো ের োর। সং ি োদে বোে-পড়ো এবং বক্তিি জনদগোষ্ঠীদ রক্ষো
রোর ব্েবস্থো কেখোদন অপ্রিু ে, ভবদেষ দর কসইদক্ষদে এটি সভিয। আমরো কে সব
কেদে োজ ভর িোর কবভেরিোদগ কেদের প্রভিভনভধত্ব োরী সংস্থোগুদেোর এ টি িোভে ো
এখোদন পোদবন।

৩.

প্রচিবিী ব্যক্তিরা উচ্চ-ঝুঁু চকড্রি থাকা একটে অে্যিম সগ্াষ্ঠী

েভেও ক বেমোে প্রভিবভন্ধিো ক োদনো ব্েক্তিদ উচ্চ-ঝু ুঁ ভ সম্পন্ন কগোষ্ঠীদি কফদে নো,
িদব প্রভিবন্ধী ব্েক্তিদের সংভিষ্ট েীেদময়োভে
ে
স্বোস্থ্েগি সমস্েো থোদ েো িোইরোদসর
প্রিোব আদরো িয়োবহ রদি পোদর। দরোনোিোইরোস সংক্রোন্ত িথ্ে সবে
ে সহজেি্ে
ভ ন্তু উচ্চ-ঝু ুঁ ভ সম্পন্ন ক োদনো বযোক্তি/কগোষ্ঠীর সেদসযর ভ
রো উভিি কস ভবষদয় খুব
সোমোন্ে ই িথ্ে রদয়দে । ফদে, উভিগ্ন প্রভিবন্ধী ব্েক্তিদের অদন প্রশ্ন থোদ ।

৪.

এটে বলা টিক েয়
“চিন্তা করড্রবে ো, সকাচভড-১৯ সকবলমাত্র বয়স্ক
ব্যক্তিড্রদর এবিং যাড্রদর আড্রগ্ সথড্রক চবদ্যমাে অথবা দীর্ড্রময়াচদ
ু
স্বাস্থ্যগ্ি
েমে্যা রড্রয়ড্রে িাড্রদর জে্যই ভয়াবহ হড্রি পাড্রর।”

এ ধরদনর থো মোনবোভধ োর ভনিের পিভির সোদথ খোপ খোয় নো। সংস্থো ভহদসদব কসি
ে্ে ভিেদেন ক বেমোে কে ভেশু অভধ োর ভবষয়
নদিনেনদ ই সমথনে
দর িোই
নয়, এটি এ ইসোদথ সবে
ে স ে মোনুদষর অভধ োরদ ও সমথনে
দর এবং প্রভিবন্ধী
ব্েক্তিদের অভধ োর ভবষয়
নদিনেদন সমথনে কেয়। এেোড়োও এ ধরদনর থো
মোরোত্ম এবং জটিে প্রভিবভন্ধিো রদয়দে এমন বযোক্তি/ভেশুদের ওপর িোইরোসটির ভবস্তোর
করোধ কনভিবোি (‘অসুস্থ’ অথবো ‘েুবে’
ে
মোনুষ] প্রিোব কফদে।

৫.

গ্ণস্বাস্থয চবষয়ক বািুাগুড্রলা অবশ্যই চবচভন্ন সবাধগ্ম্য ফরম্যাড্রে প্রিার
করড্রি হড্রব
কেদহিু মোনুষ ভবভিন্নিোদব িথ্ে ভবভনময়
দর থোদ
এবং িোদের কবোঝোর পিভিও নোনোর দমর
হয়, কসজন্ে ভবভিন্ন র দমর কেোগোদেোগ ফরম্েোদি িথ্ে প্রিোর
রো খুবই গুরুত্বপূণ।ে িথ্ে
ভেশু-বোন্ধব হদি হদব,এেোড়োও অভডও মোধ্েদম, বড় বড় অক্ষদর, সহদজ পড়ো েোয় এমনিোদব,
েভব এবং সোংদ ভি
িোষো ব্েবহোর
দর িথ্ে ভেদি হদব। েোদের শ্রবণ প্রভিবভন্ধিো রদয়দে
িোদের জন্ে িথ্ে হিেোইন ভহদসদব কমদসজ এবং ইমক্ইদের ব্েবস্থো থো দি হদব। সংভিষ্ট
উেোহরণ কেখদি ভেং গুদেোদি েোন।

৬.

অটেজম আক্রান্ত চশশু অথবা সযেব চশশুর চেয়চমি ুটেে অেুেরণ করড্রি
হয় িাড্রদর সেড্রত্র ুটেড্রের ব্যার্াি কটিে অবস্থা েৃটষ্ট করড্রি পাড্রর
স্কুে নো কেদি পোরো, হোুঁিদি নো কেদি পোরো অথবো স্বোিোভব খোবোর কখদি নো পোরোর
মদিো প্রোি্েভহ রুটিদনর ব্েোেোদির োরদণ কে সব পভরবোদর প্রভিবন্ধী ভেশু রদয়দে
িোরো উচ্চমোেোর িোপ অনুিব রদি পোদরন এবং িোদের অদন কক্ষদেই অভিভরি
সহোয়িোর প্রদয়োজন হদি পোদর। অদন ভেশু অথবো বোবো-মো ভনভেে ষ্ট ভনয়দম অি্েস্ত
থোদ ন, েখন এই ভনয়দমর ব্েভিক্রম েদি িখন পভরবোদর ি্েোদেদের সৃটষ্ট হদি পোদর
েো প্রভিবন্ধী ভেশুদের এবং িোদের িোইদবোনদের েুেেেো অথবো ভনেোিদনর
ে
উচ্চ ঝু ুঁ ভ
কফেদি পোদর।

৭.

চেয়চমি ওষুধ পাওয়া আরও কটিে হড্রয় উিড্রি পাড্রর

সুস্থ্ এবং
মক্ষম
ে
থো দি অদন
প্রভিবন্ধী ভেশুদ
ভনয়ভমি ওষুধ গ্রহণ
রদি হয়। স্বোস্থ্ে
ব্েবস্থোয় ব্েোেোি এবং স্বোস্থ্েদসবো েোন োরী ভিভন গুদেোর স্বোিোভব
কসবো েোদনর ক্ষমিো
দম
েোওয়োয়, প্রভিবন্ধী ভেশুরো সুস্থ থো োর জন্ে প্রদয়োজনীয় গুরুত্বপূণ ে ওষুধপে ও কসবো কথদ বক্তিি
থো দি পোদর। এটি ভবদেষিোদব কসই সব কক্ষদে সি্ে কেখোদন প্রভিবন্ধী ব্েক্তিরো সোমোক্তজ িুে
ধোরনো অথবো সদিিনিোর অিোদবর
োরদণ ইদিোমধ্দে স্বোস্থ্ে কসবো পোওয়োর কক্ষদে ববষম্দের
ভে োর হন।

৮
প্রচিবিী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগ্ি েুরো েিংক্রান্ত েিকুিাগুড্রলা অেুেরণ করড্রি
েেম োও হড্রি পাড্ররে
অদন প্রভিবন্ধী ব্েক্তিদ ভেদনর কবেোয় ভবভিন্ন োদজ অন্দের সোহোে্ে ও
সহদেোভগিোর ওপর ভনিের রদি হয়। কেমন - হোি কধোয়ো, খোওয়ো, কপোেো -পভরেে
পরো, হোুঁভি কেয়োর সময় ভ েু ভেদয় নো -মুখ ঢো ো, টিস্েু কপপোর কফেো, োপড় োিো
ইি্েোভে। েখন বেনক্তদন োজ দম ে অন্দের সোহোে্ে প্রদয়োজন হয়,িখন সোমোক্তজ
েূরত্ব বজোয় রোখোর জন্ে প্রদয়োজনীয় প্রস্তুভি কনয়ো ও কসেফ-আইদসোদেি রো/ থদ
সম্ভব নোও হদি পোদর। মুভে দ্রব্ে ও বোজোর সংগ্রহ ও মজুে দর রোখোর কক্ষদে
সহদেোভগিো পোওয়োও আদর টি ি্েোদেে। ভবদেষ দর ভেশুরো ঝু ুঁ ভ গ্রস্ত, এেোড়োও
প্রভিবন্ধী ভপিোমোিোর মবয়ভস ভেশুরোও ঝু ুঁ ভ গ্রস্ত হদি পোদর।

৯.

কড্ররাোভাইরাে প্রাদুভাু ড্রবর কারড্রণ স্বাধীেিা খব ু হড্রি পাড্রর এবিং
অেহায়ত্ব বাড়ড্রি পাড্রর

স্বোধীনিোদব কবুঁদি থো োর জন্ে অদন প্রভিবন্ধী ব্েক্তির জন্ে ব্েক্তিগি সোহোে্ে
ও সহদেোভগিো অপভরহোে।ে ক োয়োদরন্টোইন বো েরবদী অবস্থো এবং সোমোক্তজ েূরত্ব বজোয়
রোখোর মদিো পভরভস্থভিদি েদর স্বোধীনিোদব জীবনেোপদনর জন্ে প্রভিবন্ধী ব্েক্তিরো কে
সহোয়িো ব্েবস্থো এবং ব্েক্তিদের ওপর ভনিের রদিন িো েুবেে হদয় পড়দি পোদর।
গুরুত্বপূণ ে ম ে িেো অথবো পভরবোদরর সেস্েরো েভে সংক্রভমি হন িোহদে জীভব ো
েোরুণিোদব বোধোগ্রস্ত হদি পোদর এবং এর ফদে িোরো িোদের ভনয়ভমি সহোয়িোমূে
োজগুদেো রদি পোরদবন নো। আমরো সবোই কসভরব্র্েোে পোেভসদি আক্রোন্ত ১৬ বেদরর
কসই িীনো কেদেটির থো শুদনভে কে অবদহেোর োরদণ মোরো েোয়, েখন কেদের
কেখোদেোনোর জন্ে প্রদয়োজনীয় ব্েবস্থো নো দর িোর বোবোদ অনো োঙ্ক্ষিিিোদব
ক োয়োদরন্টোইদন িদে কেদি হয়/হদয়ভেে। সহোয়িো ও সোহোে্ে প্রেোন োরী ব্েক্তির
কক্ষদে এ ধরদনর ভসিোন্তগ্রহণ অবস্থোদ আরও জটিে দর িু েদি পোদর। আবোভস
স্থোপনোর কক্ষদে এটি ভবদেষিোদব সি্ভে। োদের ব্েক্তি এবং সহোয়িো প্রেোন োরী
কনিওয়োদ র
ে সোদথ কেোগোদেোগ ভবক্তেন্ন রো হদে প্রভিবন্ধী ব্েক্তিদের, ভবদেষ দর
ভেশুদের, স ে ধরদনর ভনেোিদনর
ে
সোমদন অসহোয় অবস্থোয় কফদে কেয়ো হয়।

১০.

আবাচেক চবদ্যালয় এবিং চদবাযত্ন সকন্দ্রগুড্রলা বি কড্রর চদড্রল প্রচিবিী
ব্যক্তিড্রদর চেযািড্রের
ু
ঝুঁু চক তিচর হয়
আবোভস ভবে্েোেয় এবং ভেবোেত্ন ক ন্দ্র বন্ধ রো হদে বো কসবো েোন বোভিে রো হদে, েদর েত্ন
কনওয়ো এবং োেক্রম
ে
িোেোদনোর িোদেো ব্েবস্থো রদি হদব। কেদহিু অন্েোন্ে ভেশুদের িু েনোয়
প্রভিবন্ধী ভেশুদের বোড়ভি েদত্নর প্রদয়োজন হয়, িোই কেসব পভরবোর এ ধরদনর ভেশুদের সোরোভেন
বোভড়দি রোখদি অি্েস্ত নয় িোদের সমস্েো হদি পোদর, েোর ফদে ভেশুটির প্রভি ভনেোিন,
ে
অবদহেো এবং সভহংসিোর ঝু ুঁ ভ
বিভর হদি পোদর। হঠোৎ
দর ক োন ভ েু বুদঝ ওঠোর আদগ
কেখোদেোনোর কেো এবং সুরক্ষো কনিওয়োদ ে পভরবিেন েিোর ফদে ভেশুর মোনভস ক্ষভি হদি পোদর।

