
Figyeljünk oda az értelmi fogyatékossággal élő emberekre és családjaikra!
 
 
 

 

5 lépés az értelmi 

fogyatékossággal élő 
személyek és családjaik 
védelme érdekében,  
a koronavírus-vészhelyzet 
idején  

 
 
 
 

 

Egyértelmű     Azonnali 
További 

károk 
tájékoztatás     segítség 

megelőzése   
 
 
 
 

 

1. Egyértelmű  3. Segítség   5. Fogyatékossággal 

tájékoztatás a vészhelyzet    élő személyek  
arról, hogyan kezeléséhez    jogainak 
tudjuk megvédeni és a csökkentett    és a kapcsolódó 

magunkat       szolgáltatások     pénzügyi források 
és egymást.    okozta károkhoz.    védelme.  

   

2. Információ 4. Segítség   

eljuttatása az elszigeteltség  

értelmi  leküzdéséhez  

fogyatékossággal a társadalmi   

élő emberekhez távolságtartás   

és családjaikhoz. idején.  
 
 
 

Itt következnek az 5 lépéshez tartozó ajánlások és gyakorlati megoldások.  

Használja őket! 
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Figyeljünk oda az értelmi fogyatékossággal élő emberekre és családjaikra! 
 
 
 
 

 

1. Egyértelmű tájékoztatás  

 

Fontos a könnyen érthető 

információ. 
 

Különösen, amikor sok, 

egymásnak ellentmondó hírrel 

és információval találkozhatunk.  
 
 

 

Egyértelműen kell tájékoztatni az 

embereket arról, hogyan tudják 

megvédeni magukat és másokat. 
 

Szükség van olyan 

telefonszámra és e-mail címre, 

ahol az emberek további 

tájékoztatást kérhetnek. 
 

 
 
 

 

Itt találhatók: 
 

• Könnyen érthető leírások 

a koronavírusról 
 
• a német kormány könnyen 

érthető tájékoztatója  
 
• további információ a könnyen 

érthető kommunikációról. 

 
 
 

Nem csak írott szövegek 

lehetnek könnyen érthetőek. 
 
Videók is készülhetnek ilyen 

módon. Itt talál példákat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Információ terjesztése  
 

Egy dolog az információ 

birtokában lenni, más az, hogy 

eljuttatjuk azokhoz, akiknek 

szüksége van rá. 
 
 

 

Az értelmi fogyatékossággal élő 

személyek szervezetei tudnak 

segíteni az információ 

terjesztésében. 

 

Az Inclusion Europe is tud 

segíteni a terjesztésben: 
 

• comms@inclusion-europe.org 
 
• Facebook  
• Twitter  
• LinkedIn 

 
 
 

Biztosítani kell a támogatást 

nyújtó appok, honlapok és a 

telefonos segítségnyújtás 

akadálymentességét.  
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3. Segítség a vészhelyzet kezeléséhez  

 

Védőfelszerelést kell 

biztosítani az érintettek és 

támogatóik számára. 
 

Hozzájutnak ezekhez a 

családban élő érintettek? És az 

intézményekben élők? 
 
 

 

Sok nappali intézmény 

bezárt. 
 

A családok veszik át a 

feladatokat, így számos 

kockázatnak lesznek kitéve. 

Például: jövedelemkiesés és 

megnövekedett stressz. Ezekre 

megoldásokat kell találni. 
 

 

Vészhelyzeti 

társadalombiztosítási 

intézkedésekre van szükség  
 

 

a fogyatékossággal élő 

személyeket gondozó családok 

támogatása érdekében. 
 

 

Támogatni kell az érintetteket és 

családjaikat a válságkezelésben. 
 
 

 

Az önkéntes tevékenységek 

-például bevásárlások 

lebonyolítása- során is gondolni 

kell a fogyatékossággal élő 

emberekre és családjaikra is. 
 
 

 

Tanulmányozni kell más országok 

és szervezetek intézkedéseit.

 

4. Segítség az elszigeteltség leküzdéséhez  

 

Az online 

elfoglaltságok segítenek 

megküzdeni a társadalmi 

elszigeteltséggel.  
 

Ez fontos az érintettek és 

családjaik számára is. 

 

Az iskolák távoktatást 

biztosítanak a gyermekeknek. 

Ebből az értelmi 

fogyatékossággal élő gyermekek 

sem maradhatnak ki. 

 

“A fogyatékossággal élő emberek úgy érzik, hogy magukra hagyták őket. 
 

A társadalmi távolságtartás lehetetlen azok számára, akik mások támogatására vannak 

szorulva az étkezésben, az öltözködésben és a tisztálkodásban." 
 

Catalina Devandas,  az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó különleges jelentéstevője  
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5. Fogyatékossággal élő személyek jogainak  
és a kapcsolódó pénzügyi források védelme  

 
 
 

Egyes kormányzatok a 

koronavírus okozta 

vészhelyzetet a 

fogyatékossággal élő 

személyek jogainak 

korlátozására próbálják 

használni. 
 

Ezt elfogadhatatlannak tartjuk. 
 
 

 

Védeni kell a fogyatékossággal 

élő személyek jogait a 

világjárvánnyal kapcsolatos 

intézkedések meghozatala 

során. 
 

Útmutatókra van szükség a 

diszkriminációmentes orvosi 

ellátáshoz.  

 
 
 

Az embereket és 

vállalkozásokat védő 

vészhelyzeti 

intézkedéseknek ki kell 

terjedniük a fogyatékossággal 

élő személyekre, 

családjaikra, szervezeteikre 

és a számukra 

szolgáltatásokat nyújtókra.  
 
 

 

A fogyatékosságügyi 

támogatások összegének, a 

szolgáltatóknak, valamint 

érdekképviseleti szervezeteknek 

jutó forrásoknak nem szabad 

csökkenniük.  
 

 
 

5 lépés az értelmi fogyatékossággal élő személyek 
és családjaik védelme érdekében, a koronavírus-
vészhelyzet idején 
 
1. Egyértelmű  3. Segítség   5. Fogyatékossággal 

tájékoztatás a vészhelyzet 
kezeléséhez 
 

   élő személyek  
    jogainak védelme 

  

2. Információ 4. Segítség   

terjesztése az elszigeteltség  

 leküzdéséhez  

Magyar változat:  

Értelmi Fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ)  
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