(नोटः यो नेपाली अनुवाद राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले कोष्ट्िड १९ ष्ट्वरूद्धको अष्ट्ियानलाई अपाङ्गता समावेशी
बनाउन अन्तरााष्ट्रिय ष्ट्नकायहरू गरे का प्रयासहरू, तयार पारेका सझ
ु ाव, जानकारी ष्ट्सफाररसहरूबाट सबै
अपाङ्गता िएका व्यष्ट्ि तथा स्थानीय सरोरकारवालाहरू लािाष्ट्न्वत हुन िन्ने उद्देश्यले गरेको हो ।)

मार्च १९, २०२०
इन्टरनेशनल डिस्याडिडलटी एलाइन्स (आइ.िी.ए.) ले कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीको
प्रडिकारलाई अपाङ्गिा समािेशी बनाउन गरेका मुख्य डसफाररसहरू
क) अपाङ्गिा भएका व्यडिहरूले, संक्रमण हुन नडिने उपायहरू, सािचजडनक प्रडिबन्ध सम्बडन्ध योजना,
उपलब्ध सेिा सुडिधाहरूको बारे मा अपाङ्गिाको डबडिधिा अनुसार डिडभन्न पहुुँर्युि ढाुँर्ामा सूर्ना
पाउनु पर्च ।
ख) खास प्रकारको इडम्पयरमेन्ट1 (Impairment) भएका व्यडिहरूका लाडग थप सुरक्षाका उपायहरू
अपनाइनपु र्च ।
ग) सबै पूिचियारी र प्रडिकारका योजनाहरू समािेशी हुनुपर्च र अपाङ्गिा भएका मडहलाका लाडग पहुुँर्युि
हुनपु र्च ।
घ) अपाङ्गिा भएका व्यडिको लाडग (अपाङ्गिा भएकै आधारमा) गररने कुनै पडन र्ुट्टै संस्थागि
व्यिस्थापन र पररयायाग स्िीकार गररनेर्ैन ।
ङ) क्िारे न्टाइनको अिडधमा सहयोग सेिा, व्यडिगि सहयोगी, भौडिक पहुुँर् र संर्ारमा पहुर्
ुँ सुडनडिि
गररनपु र्च ।
र्) सािचजडनक प्रडिबन्ध (बन्िाबन्िी) लगाउुँिा अपाङ्गिा भएका व्यडिका आिश्यकिालाई पडन समान
आधारमा अन्य सरह ध्यान डिइनपु र्च ।
र्) अपाङ्गिा भएकै आधारमा कोडभि १९ को संक्रमणको कारण िेखाएर पाउनुपने सेिा सुडिधाहरूबाट
बडचर्ि गनच पाइुँिैन ।
ज) अपाङ्गिा भएका व्यडिका संस्थाहरूले अपाङ्गिा भएका व्यडि र उनीहरूका पररिारमा जनर्े िना
जगाउन महयािपण
ू च भूडमका खेल्न सक्र्न् िा खेल्नु पर्च ।
झ) अपाङ्गिा भएका व्यडिका संस्थाले कोडभि १९ को संक्रमणको डिरूद्धमा अपाङ्गिा समािेशी
प्रडिकायचको लाडग जनिकालि गनच सक्र्न िा गनचपु र्च ।

माडथ उल्लेडखि डिडभन्न डसफाररसहरूलाइ कसरी कायाचन्ियन गने ?
१. अपाङ्गिा भएका व्यडिहरूलाई सर्
ू ना र सरसफाइ िा स्िच्र्िामा (Hygiene) पहुुँर् प्राप्त गनच
अिरोध हुने, िािािरण सुँगको भौडिक सम्पकच र सेिा डिने व्यडिसुँगको सम्पकच मा डिश्वास गनचुपने,
खास इडम्पयरमेन्ट भएका व्यडिहरूमा स्िासप्रस्िासको समस्या हुने हुनाले कोडभि १९ को उच्र्
जोडखममा रहेका र्न् ।
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यहााँ इम्पियरमेन्ट भन्नाले व्यम्तिमा आएको शारीररक, मानसिक वा इन्रीय िपबन्धी क्षिी, ववचलन वा

अवस्था हो ।
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डसफाररस (क) - अपाङ्गिा भएका व्यडिहरूले, सक्र
ं मण हुन नडिने उपायहरू, सािचजडनक प्रडिबन्ध (बन्िाबन्िी)
सम्बडन्ध योजना, उपलब्ध सेिा सुडिधाहरूको बारे मा अपाङ्गिाको डबडिधिा अनुसार डिडभन्न पहुुँर्युि
ढाुँर्ामा सर्
ू ना पाउनु पर्च ।

 आम सचं ार माध्यमहरूले क्लोज क्यापसनिङ, साङ्के निक भाषा, हाइ कन्ट्रास्ट र ठूलो छापा अक्षरहरूलाई










समावेश गरे र सचू िा प्रवाह गिुपन छु ।
दृष्टीनवहीि व्यनि र अन्ट्य छापा अक्षर पढ्ि अवरोध हुिे व्यनिका लानग निनजटल संचारमाध्यमहरूले
पहुचुँ यि
न ढाुँचामा सचू िाहरू प्रवाह गिुपन छु ।
सबै सचू िाहरू सरल भाषामा हुिपन छु ।
सावुजनिक सचू िाहरू पहुचुँ यनि बिाउि अझै बाुँकी रहेको अवस्था भएमा दृनष्टनवहीि व्यनिहरूको लानग
बैकनपपक फोि लाइिहरू र बनहरा िथा सस्न ि श्रवण व्यनिहरूको लानग इमेल ठे गािा अस्थायी उपाय हुि
सक्छ ।
कोनभि १९ को प्रनिकायुमा काम गिे बेलामा आकनस्मक कक्ष वा स्वास््य सेवा नििे स्थािहरूमा काम गिे
साक
ं े निक भाषा िोभाषेहरूलाई, स्वास््य कमीहरूलाई िै निइिे स्वास््य सम्बन्ट्धी सरन क्षाका सनन वधाहरू
उपलब्ध गराउिपन छु ।
पहुचुँ यि
न ि बिाउिे अनधकिम प्रयासको रूपमा सांकेनिक भाषा िोभाषेको लानग पारिशी मास्क उपलब्ध
गराउिे प्रयास गिुपन छु िाकी बनहरा व्यनिले िोभाषेको अिहन ारको हाउभाउ र ओठको चाल माफु ि गररिे
अनभव्यनि िेख्ि सकोस् ।
टाढा वा परबाट गररिे सांकेनिक अनभव्यनिहरू श्रवणदृनष्टनवहीि व्यनि लगायि सबैका लानग पहुचुँ यि
न
िहुि सक्छि् । त्यसैले यसको समाधािको लानग यस क्षेत्रमा काम गिे नवज्ञ वा त्यस्िा व्यनिहरूको
प्रनिनिनधत्व गिे संस्थासुँग परामशु नलिपन छु ।

डसफाररस (ख) - खास प्रकारको इडम्पयरमेन्ट (Impairment) भएका व्यडिहरूका लाडग थप सुरक्षाका
उपायहरू अपनाइनपु र्च ।

 अपाङ्गिा भएका व्यनिका लानग र नहुँििनलमा समस्या हुिे व्यनिका लानग प्रवेश गिे ढोकाहरू, याुम्पको
समाउिे बार, भयाुङ्को समाउिे बार, ढोकाका समाउिे िवहरू (ह्याण्िल) हरु संक्रमणमनि राख्िपन छु ।
 व्यनिको इनम्पयरमेन्ट्टको कारणले यनि कसैमा स्वासप्रस्वास सम्बन्ट्धी समस्या वा अन्ट्य कनिै स्वास््य
सम्बन्ट्धी गनिासोहरू भएर संक्रमणको उच्च जोनिम छ भिे त्यस्िो समहन का अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका
लानग स्वास््य परीक्षण सरन नक्षि िररकाले गररिपन छु र संक्रमण हुि िनिि किा रोकथामका उपायहरू
अपिाउिपन छु ।
 कोनभि १९ को सक्र
ं मणले पयाउिे अभाव र किै नसनमि भएर बस्िको लानग अपिाउिपन िे उपायहरूको
कारणले व्यनिमा िर र नचन्ट्िाको अवस्था सृजिा हुि सक्छ र िास गरे र मिोसामानजक अपाङ्गिा भएका
व्यनिका लानग यो जनटल हुि सक्छ । यस्िो अवस्थामा ऐक्यवद्धिाको प्रिशुि र सामिन ानयक सहयोग निकै
महत्वपूणु हुि सक्छ ।
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डसफाररस (ग) – डिब्र गडिमा जनर्े िना र प्रडिकायचमा सल
ं ग्न कमचर्ारीहरूका लाडग िाडलम अयायािश्यक र् ।

 सरकारी अनधकारी, सेवा प्रिाि गिेहरू र आकनस्मक अवस्थाको प्रनिकार गिेहरू सबै अपाङ्गिा भएका
व्यनिका अनधकारको नवषयमा िानलमप्राप्त हुिपन छु र व्यनिमा भएको इनम्पयरमेन्ट्टको कारणले कसैमा कनिै
स्वास प्रस्वास सम्बन्ट्धी समस्या छ भिे त्यसबाट हुिे जोनिमको बारे मा जािकार हुिपन छु ।
 अपाङ्गिा भएका व्यनिलाइ सहयोग गिुपन िे नवषयहरू सरू क्षा सम्बन्ट्धी अनभयािको एउटा अंग हुिपन छु ।
डसफाररस (घ) - सबै पूिचियारी र प्रडिकायचका योजनाहरू समािेशी हुनुपर्च र अपाङ्गिा भएका मडहलाका लाडग
पहुुँर्युि हुनुपर्च ।

 मनहलाहरूलाई सहयोग पग्न िेगरी बिाइएका सबै योजिाहरू समावेशी हुिपन छु र अपाङ्गिा भएका मनहलाको
लानग पहुचुँ यि
न हुिपन छु ।
 अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूका लानग सहयोग पयन ाुउिे कायुक्रमहरू लैंनगक दृनष्टकोणले समावेशी हुिनपछु ।
२. क्िारेडन्टनको कायाच न्ियन गिाच अथिा यायस्िै प्रकारका प्रडिबन्धायामक कायचक्रमहरूले अपाङ्गिा
भएका व्यडिहरूलाई र्ाडहने सेिाहरू अिरूद्ध हुन सक्र्न् र यस्िो िेलामा अपाङ्गिा भएका
व्यडिका अडधकारहरू जस्िै खाना, स्िास््य सम्बन्धी हेरर्ाह, डपउने पानी िथा सरसफाइ, सर्
ं ार लाई
िेिास्िा गररन सक्र् जसले उनीहरूलाई अरूिाट अलग्याउर् र सस्ं थागि व्यिस्थापन
(Institutionalization) िफच लैजान्र् ।
डसफाररस (ङ) - अपाङ्गिाको लाडग (अपाङ्गिा भएकै आधारमा) गररने कुनै पडन र्ुट्टै संस्थागि व्यिस्थापन र
पररयायाग स्िीकार गररनेर्ैन ।

 क्वारे न्ट्टाइिको प्रकृ याको पररणामस्वरूप अपाङ्गिा भएका व्यनिलाइ (अपाङ्गिा भएको हो भन्ट्िे
वाहािामा) मात्र छनट्टै संस्थामा लगेर लामो समयसम्म रानििहन ुिुँ िै , अन्ट्य व्यनि सरह िै व्यवहार गररिपन छु ।
 सामानजक सेवाहरूमा हुिे अवरोधहरूले अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूलाई सके सम्म कम भन्ट्िा कम प्रभाव
पिुपन छु र यसको कारणले उिीहरू पछािी छोिीिन हुिुँ ैि ।
 क्वारे न्ट्टाइिमा रहेको अवस्थामा पाररवाररक सहयोग र सामानजक िेटवकु लाई अन्ट्य सेवा र िेटवकु हरूले
प्रनिस्थापि गररिपन छु ।
डसफारस (र्) - क्िारे न्टाइनको अिडधमा सहयोग सेिा, व्यडिगि सहयोगी, भौडिक पहुर्
ुँ र सर्
ं ारमा पहुुँर्
सुडनडिि गररनुपर्च ।

 क्वारे न्ट्टाइिमा रहेका अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको िोभाषे र सहयोग सेवामा पहुचुँ सनन िनिि हुिपन छु चाहे
त्यो बानहरबाट प्रिाि गररसयोस वा व्यनिको पररवार वा सामानजक िेटवकु बाट ।
 क्वारे न्ट्टाइिको अवस्थामा िवन ै पक्षहरूको सहमनि अिसन ार व्यनिगि सहयोगी, सहयोगी कायुकिाुहरू वा
िोभाषेहरूले उिीहरूलाइ साथ नििपन छु र उिीहरू सबैले सरन क्षाका उपायहरू अपिाउिपन छु ।
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 अपाङ्गिा भएका व्यनिमा भाइरसको संक्रमण िहोस् भिेर व्यनिगि सहयोगी, सहयोग गिे कायुकिाुहरू
वा िोभाषेहरूले कोनभि १९ को संक्रमण भएको िभएको स्विःस्फनिु परीक्षण गराउिपन छु ।
 िरन बाट गररिे सेवा वा निइिे नशक्षा अपाङ्गिा भएका व्यनि वा कामिारहरूका लानग समाि रूपमा
पहुचुँ यि
न हुिपन छु ।
डसफाररस (र्) - सािचजडनक प्रडिबन्ध (बन्िाबन्िी) लगाउुँिा अपाङ्गिा भएका व्यडिका आिश्यकिालाई पडन
समान आधारमा अन्य सरह ध्यान डिइनुपर्च ।

 सावुजनिक रूपमा प्रनिबन्ट्धात्मक उपायहरू अपिाउुँिा अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूलाई उिीहरूका िैनिक







जीवि चलाउि चानहिे आवश्यक चीजहरू र िाद्य सामग्री (यनि कनिै नवशेष पोषणयि
न नचजको जरूरी छ
भिे पनि), आवास सनन वधा, स्वास््योपचार, घरमा वा नवद्यालयमा चानहिे सहयोग र रोजगारी िथा
यािायािमा पहुचुँ पयन ाुउि सहयोग उपलब्ध गराउिपन छु ।
व्यावसायहरू बन्ट्ि गराउुँ िा यसको असर अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूमा ठूलो मात्रामा पछु भन्ट्िे कनरालाई
मिि गरर यस्िो अवस्थामा उिीहरूका लानग नवशेष व्यवस्थाहरू गिुपन छु । जस्िैः अष्ट्रेनलमामा अपाङ्गिा
भएका व्यनिहरूका लानग सपन र माके टहरू िोपिे निनिि घण्टा िोनकएको छ ।
संक्रमणबाट जोनगिको लानग अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूलाई सहयोग पयन ाुउिेहरू सुँग व्यनिगि सरन क्षा
उपकरण (Personal Protective Equipment) हुिन जरूरी हुन्ट्छ । उसले स्विस्फनिु रूपमा आफूलाई
जाुँच गराएको हुिपन छु ।
िािेकनरा िथा स्वच्छिा र पोषणयि
न उपभोग्य सामग्रीको अभावको अवस्थामा अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू
यस्िो अभावको अवस्थामा उि वस्िनहरूमा पहुचुँ पाउि िसक्िे पनहलो समहन अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू
हुन्ट्छि् भन्ट्िे कनरालाइ मध्यिजर गरर उिीहरू यस्िो अवस्थामा पछािी िपरूि भिेर उपयि
न उपायहरू
अबलम्बि गिुपन छु ।
नसमान्ट्िकृ ि समिन ायलाई सहयोग गिु गररिे कनिै पनि कायुक्रमहरू अपाङ्गिा समावेशी हुिनपछु जस्िै
उिाहरणको लानग यनि अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूले आफूलाइ िैनिक रूपमा चानहिे सामग्रीहरू िररि गिु
जािे कनरामै नवनभन्ट्ि अवरोधहरूको कारण पहुचुँ छै ि भिे उिीहरूलाई िगि निएर कनिै अथु हुिुँ ैि ।

३. जब कोडभि १९ को सक्र
ं मण भएका अपाङ्गिा भएका व्यडिहरूले स्िास््य सेिा डलन खोज्िा
अडिररि अिरोधहरूको सामना गर्च न् र स्िास््यकमीहरूबाट हुन सक्ने डिभेिको सामना गनचुपने हुन्र् ।
डसफाररस (ज) : कोडभि १९ को संक्रमणबाट प्रभाडिि व्यडिलाइ अपाङ्गिा भएकै आधारमा प्राथडमकिाबाट
बाडहर पानच डमल्िैन

 स्वास््य सम्बन्ट्धी सावुजनिक रूपमा गररिे संचार वा सन्ट्िशे हरू मयाुनिि र नवभेिरनहि हुिपन छु ।
 स्वास्थोपचार गिे वा सेवा नििे स्वास््यकमीहरूलाई अपाङ्गिा भएका व्यनिहरूको समाि मयाुिा र
अपाङ्गिाको आधारमा हुि सक्िे नवभेिहरू हुि िनििे बारे मा प्रनशक्षण निइिपन छु ।
 संक्रनमिहरूको संख्या द्रनि गनिमा बढीरहेको अवस्थालाइ स्वीकार गरे र जब अस्पिालमा नवरामी भिाु
गिुपन िे हुन्ट्छ त्यस्िो अवस्थामा अपाङ्गिा भएका व्यनिहरू पछािी िछोनिउि भन्ट्िे वा उिीहरूलाई
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प्रणानलगि रूपमै प्राथनमकिामा िपािे जस्िा कामहरू िहुि भन्ट्िे सनन िनिि गिु स्वास््य कमीहरूमा चाुँिो
चाुँिो जिचेििा जगाउिपन छु ।
 रोगका नवनभन्ट्ि चरणहरूको बारे मा र यो सुँग सम्बनन्ट्धि कनिै पनि प्रकृ याहरूको बारे मा अपाङ्गिा भएका
व्यनिहरूलाई पहुचुँ यि
न ढाुँचा, साधि वा नवनधबाट संचार गररिपन छु ।
४. राडरिय िथा स्थानीय िहमा रहेका अपाङ्गिा भएका व्यडिका सस्ं थाहरूले यस्िो अिस्थामा ियाकाल
कसरी काम गने भन्ने डिषयमा र अिस्थालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने डिषयमा जानकारी नहुन सक्र् ।
यायसैले अपाङ्गिा भएका व्यडिका सस्ं थाका लाडग के डह सझ
ु ािहरू
डसफाररस (झ) : अपाङ्गिा भएका व्यडि र िीनका पररिारमा अपाङ्गिा भएका व्यडिका संस्थाहरूले खेल्न
सक्ने र खेल्नुपने के डह मुख्य भूडमकाहरू ।

 कोनभि १९ सुँग सम्बनन्ट्धि नििेशिहरू स्थािीय भाषामा नवनभन्ट्ि पहुचुँ यि
न ढाुँचामा ियार गिे; यसमा
कृ पया आइ.िी.ए. र यसका सिस्य सस्ं थाले ियार गरे का सामग्रीहरू हेिुहन ोला ।
 ि ुँिरी सहयोग संजाल निमाुण गिे र क्वारे नन्ट्टिमा रहेकाहरूलाई सहजीकरण गिे
 प्रनिकायुमा संलग्ि व्यनिहरूका लानग अपाङ्गिा समावेशी सम्बन्ट्धी िानलमको आयोजिा गिे ।
 हरे क क्षेत्रमा रहेका पहुचुँ यि
न स्वास््य सेवाहरू र अत्यावश्यक सेवा प्रिायकहरूको सचू ी ियार गरी
अध्यावनधक गिे
डसफाररस (ञ): अपाङ्गिा भएका व्यडिका सस्ं थाले कोडभि १९ डिरूद्धको प्रडिकायचलाई अपाङ्गिा समािेशी
बनाउन जनिकािल गनच सक्र् र गनचपु र्च ।

 िेहायबमोनजम गिु स्विःस्फूिु िररकाले स्वास््य प्रणाली, रानष्ट्रय संचारहरू, नवपि् व्यवस्थापि मख्न यालय,
शैनक्षक निकायहरू लगायि सबै सम्बनन्ट्धि निकायसुँग पहुचुँ स्थानपि गिे ।
o महामारी र प्रतिकार्य र्ोजनाले अपाङ्गिा भएका व्र्तिहरूलाई कसरी व्र्ापक रूपमा प्रभाव पारे को हुन्छ भन्ने
तवषर्मा सचेि गराउन,
o अपाङ्गिा भएका व्र्तिका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गनय पतहले नै गररसतकएका अभ्र्ासहरूलाई अथवा
तवतिष्ट प्रकारका उपार्हरू उपलब्ध गराउन,
o उपलब्ध साधन र क्षमिाको आधारमा रातरिर् र स्थानीर् आकतस्मक प्रतिकार्यमा र्ोगनान गने,
कोडभि १९ र प्रडिकायचको डिषयमा डनयडमि अध्यािडधक सूर्नाहरूको लाडग आइ.िी.ए. को िेिसाइट
http://www.internationaldisabilityalliance.org/covid-19 भ्रमण गनचहु ोला ।
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