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Α. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

Α.1. Πού βρισκόμαστε τώρα 

 
Τα άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο μπήκαν στην κρίση COVID-19 και βιώνουν ήδη την 

περιθωριοποίηση. Ενώ οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, ανέλαβαν πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για την 

αναπηρία, αυτές δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Η κατάσταση της υπάρχουσας περιθωριοποίησης των ΑμεΑ και 

της περιορισμένης κυβερνητικής στήριξης έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, όπου τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες σε όλο τον κόσμο έχουν πληγεί ιδιαίτερα με καταστροφικές συνέπειες. 

Δεν γνωρίζουμε την έκταση της καταστροφής και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Πολύ λίγες χώρες έχουν 

συγκεντρώσει δεδομένα - πόσο μάλλον καλά δεδομένα - για το τι συνέβη σε άτομα με αναπηρίες κατά τη 

διάρκεια αυτής της κρίσης. Μια χώρα που το έκανε, το Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι τα άτομα με αναπηρία 

είχαν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από το COVID-19 από τα άτομα χωρίς αναπηρίες, ακόμη και μετά 
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την προσαρμογή για την ηλικία και άλλες δημογραφικές συνθήκες. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτά 

τα στατιστικά δεδομένα θα ήταν καλύτερα σε χώρες που αγνοούν αυτήν την ανάλυση. 

Ταυτόχρονα με αυτά τις επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία, υπάρχει άμεση οικονομική δυσκολία για τα άτομα 

με αναπηρία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ένα εκατομμύριο άτομα με 

αναπηρία έχασαν τη δουλειά τους. Η συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε 20% σε σύγκριση με 

το 14% για άτομα χωρίς αναπηρίες. Έρευνες στον πληθυσμό αυτό των δείχνουν επείγουσα δυσκολία σε άτομα 

που δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα ή πηγές για να τα αναζητήσουν και που έχουν χάσει τις συχνά αδύναμες 

πηγές εισοδήματος που είχαν. 

Όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο των προκλήσεων που επισημάνθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, της 

απομόνωσης και της έλλειψης βοήθειας, των διακρίσεων στην ιατρική περίθαλψη και της διακοπής των 

υπηρεσιών που σχετίζονται με την αναπηρία. Η κρίση COVID-19 αποκάλυψε σκληρά τις ανισότητες στις 

κοινωνίες με διακρίσεις και έδειξε τα κενά στα συστήματα που προορίζονται να στηρίξουν τους ανθρώπους. 

Η κατάσταση δεν έπρεπε να είναι τόση κακή, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ χειρότερο. Ενώ πολλές χώρες 

έχουν αναλάβει κάποια πρωτοβουλία που σχετίζεται με την αναπηρία ως απάντηση στα προβλήματα που 

έχουν προκύψει, αυτές οι παρεμβάσεις είναι συχνά μικρές προσαρμογές, παρά την ουσιαστική υποστήριξη 

που απαιτείται για την αντιμετώπιση των περαιτέρω προκλήσεων για τη δημόσια υγεία και την επιβίωση της 

οικονομίας. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία συνεχίζεται και οι προστασία για άτομα με 

αναπηρίες, καθώς και πολλά άλλα, δεν υπάρχουν ακόμη. Πολλές χώρες δεν ακολουθούν πλέον τις αυστηρές 

προσεγγίσεις περιορισμού ή κλειδώματος που υιοθέτησαν νωρίτερα μέσα στο έτος, και η πιο ανοιχτή 

προσέγγιση δημιουργεί επίσης σημαντικά ζητήματα για άτομα με αναπηρίες που χρειάζονται επίλυση. 

Μια βαθιά κρίση είναι επίσης ένας ουσιαστικός μετασχηματισμός, ο οποίος έχει και θετικά στοιχεία. Οι 

παρακάτω σύνδεσμοι δείχνουν το ενδιαφέρον που έδειξαν οι διάφορες κοινωνίες στην αναπηρία, όχι μόνο 

από την πλευρά της πιο ενεργή κοινότητα, δηλαδή των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά από τα κύρια μέσα 

και από διεθνείς αναπτυξιακούς εταίρους. (Δυστυχώς, δεν δείχνουν την ίδια προσοχή από τις κυβερνήσεις). 

Για μερικούς, αν και σίγουρα όχι για όλους, από τα άτομα με αναπηρία, η επιτάχυνση της σύνδεσης στο 

διαδίκτυο επέτρεψε τύπους κοινωνικής συμμετοχής και εργασίας που δεν ήταν δυνατό να γίνουν πριν. 

Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων μηνών ήταν η καταστροφικές ενέργειες – παραλήψεις 

που έγιναν σε εγκαταστάσεων μακροχρόνιας περίθαλψης, σε ιδρύματα και άλλους κλειστούς χώρους 

περίθαλψης. Σχεδόν το 50% των ατόμων που πέθαναν από το COVID-19 ζούσαν σε κάποια μορφή κλειστού 

περιβάλλοντος ή μιας άλλης μορφής «περίθαλψης». Η αποϊδρυματοποίηση είναι ένα επείγον ζήτημα για την 

κοινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τώρα έχει γίνει άμεση προτεραιότητα για όλο τον κόσμο. 
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Κατά κάποιο τρόπο θα επαναλάβω τον εαυτό μου. Παραδέχομαι ότι οι ενημερώσεις μου αποτελούν μέρος του 

προβλήματος σε αυτό, αλλά μεγάλο μέρος του έργου μας για την αναπηρία εξακολουθεί να μην ασχολείται 

ουσιαστικά με ζητήματα ηλικίας, φύλου και άλλα θέματα ταυτότητας. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να 

δημιουργήσουμε έναν νέο κόσμο και πρέπει να αγωνιστούμε για να είναι καλύτερος. Πιστεύω ότι θα είμαστε 

πιο επιτυχημένοι όσο περισσότερους σύμμαχους έχουμε μαζί μας και όσο περισσότερο μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε τα ζητήματά μας ως συμβολή στις αναταραχές που υφίστανται οι κοινωνίες και οι 

οικονομίες μας λόγω της πανδημίας. 

 

 

Α.2. Κάτι που δούλεψα: COVID-19 και ο κόσμος της εργασίας 

 
Με τους φίλους μου στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας δούλεψα για να γράψω μια σύντομη πολιτική για 

το COVID-19 και τον Κόσμο της Εργασίας : Διασφάλιση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα 

στάδια της αντίδρασης (Ιούνιος). Αυτός ήταν ένας μεταβαλλόμενος στόχος καθώς όλα άλλαξαν τους πρώτους 

μήνες της πανδημίας. Αλλά ήταν σαφές σε εμάς ότι πρέπει επειγόντως να αναδείξουμε πώς τα άτομα με 

αναπηρία πρέπει να βρίσκονται και να εμφανίζονται στην απασχόληση και την οικονομική πολιτική στο 

μέλλον. 

Η σύντομη έκθεση καλύπτει πώς μπορούν να ληφθούν χωρίς αποκλεισμούς προσωρινά μέτρα περιορισμού 

σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική προστασία. Τότε πώς τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να 

συμπεριληφθούν στην κοινωνικοοικονομική αντίδραση στην κρίση και την ευκαιρία να επιτύχουμε 

μακροχρόνιες αλλαγές: 

Η άμεση αντίδραση στην κρίση, εάν συμπεριλαμβάνεται η αναπηρία, θα διαμορφώσει νέες και καλύτερες 

ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες στο μέλλον. Εάν διασφαλιστεί η ορατότητα και η συμμετοχή των ατόμων 

με αναπηρία στην κοινωνικοοικονομική απόκριση, θα αποτελέσει τη βάση για τον ρόλο τους στην ανάκαμψη. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις προσπάθειες 

της διεθνούς συνεργασίας που θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη από την κρίση. 

 
 

Β. Τι συνέβη μέχρι τώρα 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_746909/lang--en/index.htm
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Β.1. Στοιχεία για το COVID-19 και τη θνησιμότητα 

 
Να σημειωθεί ότι τα δεδομένα σχετικά με τη θνησιμότητα κατά την περίοδο αυτή ενδέχεται να οφείλονται 

στην ασθένεια COVID-19, σε παράγοντες που σχετίζονται με την κρίση COVID-19 ή από άλλους λόγους. 

 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Στην Αγγλία και την Ουαλία , μια ανάλυση των θανάτων από COVID-19 σε συνδυασμό με στοιχεία 

απογραφής σχετικά με την κατάσταση της αναπηρίας δείχνει ότι μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου οι γυναίκες με 

αναπηρίες είχαν 2,4 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από τις γυναίκες χωρίς αναπηρίες και οι 

άνδρες με αναπηρίες 2 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από αυτούς χωρίς αναπηρία. Αυτό 

συμβαίνει μετά την προσαρμογή παραμέτρων για την ηλικία και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά: τα 

άτομα με αναπηρία αντιστοιχούσαν στο 59% των θανάτων (στη γενική θνησιμότητα του πληθυσμού), ενώ 

όταν προηγούμενα, αντιστοιχούσαν μόνο το 16% αυτού του πληθυσμού (Σεπτέμβριος, Γραφείο Εθνικής 

Στατιστικής) Οι επισημάνσεις περιλαμβάνουν: 

 Δύο στα τρία θύματα του Covid-19 είχαν αναπηρία (Ιούλιος, The Times). 

 Πρόσκληση για έρευνα και επείγουσα δράση μετά από «συγκλονιστικά» στατιστικά στοιχεία θανάτου 

αναπηρίας (Ιούνιος, Υπηρεσία ειδήσεων αναπηρίας) 

Υπερβολικοί θάνατοι στην κατοίκον περίθαλψη : «Στην Αγγλία από τις 10 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου, οι 

θάνατοι των ατόμων που δεχόταν περίθαλψη στην κατοικία τους ήταν 2,7 φορές ο μέσος όρος των τριών ετών 

για εκείνη την περίοδο». (Ιούλιος, BMJ) 

 Οι θάνατοι στα νοσοκομεία ψυχικής υγείας διπλασιάζονται καθώς εξαπλώνεται ο COVID-19 . (Μάιος, 

Independent) 

  

Η πανδημία δείχνει αύξηση των θανάτων ατόμων με αναπηρία που είναι σε εκπαιδευτική διαδικασία 

στην εκμάθηση θανάτων με αναπηρία (Ιούνιος, BBC). Υπερβολικοί θάνατοι μεταξύ ατόμων με μαθησιακές 

δυσκολίες, βάσει δεδομένων από παρόχους φροντίδας. Εκατοντάδες θάνατοι μαθησιακής αναπηρίας σε μόλις 

οκτώ εβδομάδες (Μάιος, Independent) 

  

Σχεδόν 10.000 ανεξήγητοι επιπλέον θάνατοι μεταξύ ατόμων με άνοια στην Αγγλία και την Ουαλία τον 

Απρίλιο (Ιούνιος, The Guardian). Η φιλανθρωπική οργάνωση «Addition», επισημαίνει για τους  θανάτους που 

αποδίδονται σε COVID-19: 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thetimes.co.uk/article/two-in-three-victims-of-covid-19-had-a-disability-dcdx3gm20
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilitynewsservice.com/coronavirus-call-for-inquiry-and-urgent-action-after-shocking-disability-death-stats/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilitynewsservice.com/coronavirus-call-for-inquiry-and-urgent-action-after-shocking-disability-death-stats/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2751.full%3Fijkey%3DlytG3MxWzsmDwfy%26keytype%3Dref
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-mental-health-hospitals-deaths-cases-nhs-a9505066.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.com/news/disability-52891401
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-learning-disability-nhs-england-mencap-a9522746.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-learning-disability-nhs-england-mencap-a9522746.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/world/2020/jun/05/covid-19-causing-10000-dementia-deaths-beyond-infections-research-says
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Η φιλανθρωπική οργάνωση πιστεύει ότι ο αυξημένος αριθμός θανάτων σε άτομα με άνοια, οφείλεται εν μέρει 

στην αυξημένη γνωστική εξασθένηση τους που προκαλείται από την απομόνωση, τη μείωση της βασικής 

φροντίδας καθώς οι οικογενειακοί φροντιστές δεν μπορούν να τους επισκεφθούν, και την έναρξη της κατάθλιψης 

καθώς τα άτομα με άνοια δεν καταλαβαίνουν γιατί τα αγαπημένα τους πρόσωπα δεν τους επισκέπτονται, 

προκαλώντας την απώλεια δεξιοτήτων και ανεξαρτησία, όπως η ικανότητα να μιλούν ή ακόμη και να 

σταματήσουν να τρώνε και να πίνουν (The guardian ) 

 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Τα δεδομένα από τη Νέα Υόρκη και την Πενσυλβάνια δείχνουν ότι οι μολύνσεις και οι θάνατοι COVID-19 

είναι υψηλότεροι μεταξύ των ατόμων εκείνων με διανοητική αναπηρία (Ιούνιος, NPR). Οι πολιτίες που 

συλλέγουν δεδομένα δείχνουν ότι άτομα με διανοητική αναπηρία είναι πιο πιθανό να προσβληθούν από τον 

ιό και έχουν κατά 2 ή 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν. 

  

Δείτε επίσης ένα έγγραφο για τις πνευματικές και αναπτυξιακές αναπηρίες και τις τάσεις θνησιμότητας κατά 

περίπτωση COVID-19 (Ιούλιος, Disability and Health Journal). 

  

Αξιολόγηση της πνευματικής και αναπτυξιακής αναπηρίας και των τάσεων θνησιμότητας περιστατικών 

COVID-19 (Μάϊος, Disability and Health Journal). «Το COVID-19 φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερο 

κίνδυνο για άτομα με νοητικές αναπηρίες, ειδικά σε νεότερες ηλικίες». Δείτε τη συζήτηση  (Ιούνιος, Scoop 

Disability) 

 

 

 

Β.2. Παροχή Φροντίδας και ιδρύματα 

 
Τα πρώιμα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι «κατά μέσο όρο η αναλογία όλων των θανάτων από COVID-19 που 

διαβιούσαν σε μονάδες φροντίδας είναι 47% (με βάση 26 χώρες)». Από τη σύνοψη της θνησιμότητας που 

σχετίζεται με εστίες COVID-19 σε κέντρα φροντίδας . Δείτε τις τελευταίες διεθνείς αναφορές για το COVID-

19 και τη μακροχρόνια περίθαλψη . (Διεθνές Δίκτυο Πολιτικής Μακροχρόνιας Φροντίδας) 

  

Ορισμένα ιστορικά στοιχεία δείχνουν την πανδημία της γρίπης του 1918 που επίσης κατέστρεψε ομαδικές 

εγκαταστάσεις διαβίωσης στις ΗΠΑ . (Απρίλιος, Boston Globe) 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.npr.org/2020/06/09/872401607/covid-19-infections-and-deaths-are-higher-among-those-with-intellectual-disabili
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.npr.org/2020/06/09/872401607/covid-19-infections-and-deaths-are-higher-among-those-with-intellectual-disabili
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936657420300674
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936657420300674
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936657420300674%3Fvia%253Dihub
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936657420300674%3Fvia%253Dihub
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityscoop.com/2020/06/08/people-with-developmental-disabilities-more-likely-to-die-from-covid-19/28434/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/06/Mortality-associated-with-COVID-among-people-who-use-long-term-care-26-June-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/06/Mortality-associated-with-COVID-among-people-who-use-long-term-care-26-June-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ltccovid.org/international-reports-on-covid-19-and-long-term-care/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ltccovid.org/international-reports-on-covid-19-and-long-term-care/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bostonglobe.com/2020/04/10/opinion/just-like-coronavirus-1918-flu-pandemic-ravaged-group-living-facilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bostonglobe.com/2020/04/10/opinion/just-like-coronavirus-1918-flu-pandemic-ravaged-group-living-facilities/
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Webinar για τη νόσο του Alzheimer International, Τα κρυμμένα θύματα της COVID-19: Προκλήσεις στη 

μακροχρόνια φροντίδα (Ιούνιος). 

  

Στον Καναδά , 

 Η «εθνική ντροπή» του Καναδά: Covid-19 σε γηροκομεία . Τα γηροκομεία αντιπροσωπεύουν το 81 

τοις εκατό των θανάτων Covid-19 στη χώρα. Πώς έγινε αυτό; (Ιούλιος, Vox) 

Στην Ευρώπη υπήρξε «απόκλιση στην αναφορά και παρακολούθηση των ποσοστών επιμόλυνσης και των 

θανάτων στα κέντρα φροντίδας»: 

  

Στην Ιρλανδία είναι αξιοσημείωτο ότι τα δεδομένα στη θνησιμότητας της περιλάμβαναν θανάτους που 

συνέβαιναν σε μονάδες φροντίδας από τη αρχή της πανδημίας. Πολλές άλλες χώρες άρχισαν να αναφέρουν 

θανάτους σε κέντρα φροντίδας αργότερα κατά τη διάρκεια της κρίσης (π.χ. Γαλλία και Ουγγαρία από τις αρχές 

Απριλίου και Φινλανδία από τα μέσα Απριλίου και Αγγλία από τα τέλη Απριλίου). Η Νορβηγία μέχρι σήμερα 

δεν έχει δημοσιεύσει μια εθνική επισκόπηση των θανάτων σε κέντρα φροντίδας. Η Ισλανδία και το Ισραήλ 

περιλαμβάνουν θανάτους στις δομές φροντίδας, αλλά δεν τους διαχωρίζουν από τους θανάτους σε άλλα 

περιβάλλοντα (αν και στην Ισλανδία, ο θάνατος από τον αριθμό COVID  μόνο 10 συνολικά). 

  

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία των κέντρων φροντίδας κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-

19 ; (Ιούνιος, COVID-19 Health Systems Response Monitor) 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

 Έρευνα για την εκτίμηση του αντίκτυπου του κοροναϊού στα κέντρα φροντίδας στην Αγγλία μεταξύ 

Μαΐου και Ιουνίου (Ιούλιος, Γραφείο Εθνικής Στατιστικής) 

 Το μοντέλο προβλέπει ότι πάνω από το 50% των θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι άτομα που 

κατοικούν σε κέντρα φροντίδας. (Ιούνιος, The Guardian) 

 

Στις ΗΠΑ, 

 Περίπου το 40% των θανάτων Coronavirus στις ΗΠΑ συνδέονται με κέντρα φροντίδας 

υγείας (Σεπτέμβριος, New York Times). «Ενώ το 7% των περιπτώσεων της χώρας έχουν συμβεί σε 

εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης, οι θάνατοι που σχετίζονται με το Covid-19 σε αυτές τις 

εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των θανάτων της χώρα από την πανδημία». 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz8Y2nA0oefs%26feature%3Dyoutu.be
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz8Y2nA0oefs%26feature%3Dyoutu.be
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.vox.com/future-perfect/2020/7/7/21300521/canada-covid-19-nursing-homes-long-term-care
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/06/08/what-measures-have-been-taken-to-protect-care-homes-during-the-covid-19-crisis/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/06/08/what-measures-have-been-taken-to-protect-care-homes-during-the-covid-19-crisis/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020%3Ffbclid%3DIwAR37SnIF0Z_gfMpY3YQeYNQwZbH4oO-6bOZjW1EJwiNaf_EamvmT3L3xpmk%23main-points#main-points
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/impactofcoronavirusincarehomesinenglandvivaldi/26mayto19june2020%3Ffbclid%3DIwAR37SnIF0Z_gfMpY3YQeYNQwZbH4oO-6bOZjW1EJwiNaf_EamvmT3L3xpmk%23main-points#main-points
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/jun/07/more-than-half-of-englands-coronavirus-related-deaths-will-be-people-from-care-homes


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210 – τηλ.: 6972 550577 
e-mail: eos-spanopa@outlook.com 

 Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 47 πολιτείες δείχνουν ότι πάνω από 76.000 θάνατοι σχετίζονται 

με το COVID-19 σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. (KFF) 

 Παραβλέπεται και υποτιμάται Ο αυξανόμενος αντίκτυπος του COVID-19 στις εγκαταστάσεις 

υποβοηθούμενης διαβίωσης . Πάνω από 2.651 θάνατοι αναφέρθηκαν ότι έγιναν μεταξύ των όσων 

διαμένουν  σε εγκαταστάσεις υποβοηθούμενης διαβίωσης, αν και τα περισσότερα κράτη δεν τα 

αναφέρουν. (Σεπτέμβριος, KFF) 

 Τα γηροκομεία μπορεί να αντιπροσωπεύουν το 40% των θανάτων COVID-19 στις ΗΠΑ (Ιούνιος, 

CIDRAP) 

 «Μια εθνική ντροπή»: 40.600 θάνατοι συνδέονται με γηροκομεία των ΗΠΑ , (Ιούνιος, USA 

Today). Στις αρχές Ιουνίου, το 40% των αποδοθέντων θανάτων στις ΗΠΑ ήταν κάτοικοι και 

εργαζόμενοι σε δομές μακροχρόνιας περίθαλψης. 

 Οι μονάδες του Νιου Τζέρσεϊ για άτομα με ειδικές ανάγκες βλέπουν τους θανάτους και τις περιπτώσεις 

ασθενών να αυξάνονται απότομα . (Μάιος, Burlington County Times) 

 

 

Β.3. Επιπτώσεις σε άτομα με αναπηρία 

 
Σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εθνικό εισόδημα , μια επισκόπηση των χρηματοοικονομικών και 

οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19 στα άτομα με αναπηρίες (Ιούνιος) 

 Τα άτομα με αναπηρία χάνουν εργασία και εισόδημα, η κοινωνική προστασία δεν είναι αρκετή και 

συχνά δεν είναι προσβάσιμη. Η κριτική επισημαίνει στοιχεία από όλο τον κόσμο. 

 Δείτε τη συζήτηση για τα στοιχεία σχετικά με το κοινωνικοικονομικό κόστος του να μείνουν πίσω 

γυναίκες και άτομα με αναπηρίες κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης COVID-

19 (Αύγουστος, Jessie Meaney-Davies). 

Στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού , με επίκεντρο τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εθνικού 

εισοδήματος, μια ανασκόπηση των τρεχουσών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις εμπειρίες των ατόμων 

με αναπηρίες στο COVID-19 (Ιούνιος, DID4All). Επισημαίνει τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε τακτικές 

υπηρεσίες και υποστήριξη καθώς και «σοβαρή μείωση της απασχόλησης και του εισοδήματος τους ως 

αποτέλεσμα των περιορισμών COVID-19». «Συγκεκριμένα, μεγάλο μέρος αυτού του αντίκτυπου προκύπτει 

από εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην πρόσβαση σε κυβερνητική υποστήριξη». 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.kff.org/health-costs/issue-brief/state-data-and-policy-actions-to-address-coronavirus/%23stateleveldata#stateleveldata
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.kff.org/health-costs/issue-brief/state-data-and-policy-actions-to-address-coronavirus/%23stateleveldata#stateleveldata
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.kff.org/report-section/overlooked-and-undercounted-the-growing-impact-of-covid-19-on-assisted-living-facilities-data-note/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.kff.org/report-section/overlooked-and-undercounted-the-growing-impact-of-covid-19-on-assisted-living-facilities-data-note/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/06/nursing-homes-might-account-40-us-covid-19-deaths
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.usatoday.com/story/news/investigations/2020/06/01/coronavirus-nursing-home-deaths-top-40-600/5273075002/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.burlingtoncountytimes.com/news/20200530/coronavirus-deaths-cases-in-nj-rise-sharply-among-residents-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.burlingtoncountytimes.com/news/20200530/coronavirus-deaths-cases-in-nj-rise-sharply-among-residents-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sddirect.org.uk/media/2063/query-no-42-economic-impacts-of-covid-19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sddirect.org.uk/media/2063/query-no-42-economic-impacts-of-covid-19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/cost-leaving-women-people-disabilities-behind-during-meaney-davis
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/cost-leaving-women-people-disabilities-behind-during-meaney-davis
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/cost-leaving-women-people-disabilities-behind-during-meaney-davis
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.did4all.com.au/Resources/Full%2520report_Evidence%2520Summary%2520Disability%2520COVID_%2520July20.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.did4all.com.au/Resources/Full%2520report_Evidence%2520Summary%2520Disability%2520COVID_%2520July20.pdf


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210 – τηλ.: 6972 550577 
e-mail: eos-spanopa@outlook.com 

Από το Women Enabled International, COVID-19 στο Intersection of Gender and Disability  Μια έρευνα 

που ολοκληρώθηκε από 100 γυναίκες, τρανς και μη άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο τον Μάρτιο και τον 

Απρίλιο. 

  

Από το Ινστιτούτο Μελετών Ανάπτυξης , προκύπτουν ευρήματα σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 

στα άτομα με αναπηρία . Συνεντεύξεις με 40 άτομα με αναπηρία στο Μπαγκλαντές, την Κένυα, τη Νιγηρία 

και την Ουγκάντα. (Σεπτέμβριος). 

  

Από τη UNITAR και άλλους, Επιδράσεις της πανδημίας Coronavirus στα άτομα με αναπηρία (Μάιος) 

  

Φύλο και αναπηρία σε άτυπους οικισμούς κατά τη διάρκεια του COVID-19 : Τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα 

(Ιούνιος, LSE Blog) 

  

Πώς επηρέασε η κρίση Corona άτομα με ειδικές ανάγκες ; Κυρίως στη Μέση Ανατολή. (στα Αραβικά 

Εμιράτα, Μάιος, Αντιπρόεδρος) 

 

Κατά χώρα 

Στην Αυστραλία , 

 Η νέα έκθεση απεικονίζει τις εμπειρίες του COVID-19 για γυναίκες με αναπηρία (Ιούλιος, Παγκόσμια 

Νέα Προσβασιμότητας) 

Στο Μπαγκλαντές , 

 Έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στη ζωή των ατόμων με αναπηρίες τον Απρίλιο / 

Μάιο. Το 80% των ερωτηθέντων δεν μπόρεσαν να εργαστούν. 

 Αντίκτυπος του COVID-19 στις ζωές και τα προς το ζην των γυναικών με αναπηρίες ένα βίντεο από 

τον Munni Dey με επεξεργασία από το CDD. (Ιούλιος, σύνδεσμος στο facebook) 

Στη Χιλή , 

 Η έρευνα σε 400 άτομα με αναπηρία σχετικά με την επίδραση της πανδημίας δείχνει περίπου 30% 

απώλεια εργασίας. (στα Ισπανικά, Ιούνιος, Ελ Μόστραντορ) 

Στην Αίγυπτο , 

 « Δεν μπορέσαμε να βρούμε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι για αυτήν », ένα άτομο με διανοητική αναπηρία 

πέθανε μετά από άρνηση νοσηλείας. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://womenenabled.org/pdfs/Women%2520Enabled%2520International%2520COVID-19%2520at%2520the%2520Intersection%2520of%2520Gender%2520and%2520Disability%2520Executive%2520Summary%2520May%25202020%2520Final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ids.ac.uk/opinions/the-impact-of-covid-19-on-people-with-disabilities-emerging-findings
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ids.ac.uk/opinions/the-impact-of-covid-19-on-people-with-disabilities-emerging-findings
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-9nyr781qfk
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.lse.ac.uk/gender/2020/06/29/gender-and-disability-in-informal-settlements-during-covid-19-what-we-have-learnt-so-far/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.vice.com/ar/article/889945/%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A3%25D8%25AB%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25A3%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3-%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B5-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B0%25D9%2588%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25A9
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://globalaccessibilitynews.com/2020/07/10/new-report-illustrates-experiences-of-covid-19-for-women-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.edf-feph.org/sites/default/files/i2i-covid19-survey-accessible_0.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/250416575032408/posts/4143513855722641/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/06/25/efecto-de-la-pandemia-cerca-del-30-de-las-personas-en-situacion-de-discapacidad-han-perdido-su-empleo/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://egyptianstreets.com/2020/06/03/we-could-not-find-one-hospital-bed-for-her-egyptian-adventurer-omar-samras-sister-dies-of-covid-19/
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Στη Γκάνα , 

 Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 σε κωφούς ενήλικες, παιδιά και τις οικογένειές τους στη 

Γκάνα (Σεπτέμβριος, The British Academy) 

Στην Ινδία , 

 Μια έρευνα για 82 γυναίκες με αναπηρίες: Αγνοήστε και Ξεχάσατε (Ιούλιος, Rising Flame 

and Sightsavers) 

 Ο αντίκτυπος του COVID 19 στα άτομα με αναπτυξιακή αναπηρία και στις οικογένειές τους : 

Αντιλήψεις για οικογένειες, συμμάχους, υποστηρικτές και επαγγελματίες (Μάιος, Ινστιτούτο Keystone 

Ινδία) 

 μια έρευνα διαπίστωσε ότι το 73 τοις εκατό των ατόμων με αναπηρία που πήραν συνέντευξη 

αντιμετώπιζαν σοβαρές προκλήσεις λόγω του περιοτισμού τους/απαγορευτικού εξαιτιας του 

κορονοιου (Μάιος, The Indian express) 

 Locked Down and Left Behind , μια έρευνα του NCPEDP. 

Στην Ιρλανδία , 

 Οι εμπειρίες των ενηλίκων με διανοητική αναπηρία στην Ιρλανδία κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-

19 (Σεπτέμβριος, ένταξη Ιρλανδία) 

Στην Κένυα , 

 Έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στη ζωή των ατόμων με αναπηρίες τον Απρίλιο / Μάιο. 

Στο Νεπάλ , 

 Ταχεία εκτίμηση του αντικτύπου του COVID-19 (Google Drive) σε 130 άτομα με και χωρίς αναπηρίες 

στο δήμο Καϊλάλη. Από τον Οργανισμό Υπηρεσιών Ολιστικής Ανάπτυξης Αναπηρίας. (Μάιος) 

 COVID-19 και ο αντίκτυπός του στα άτομα με αναπηρία και περιθωριοποιημένες ομάδες (Απρίλιος, 

NIDWAN) 

   

 Οι ντάλιτ με αναπηρίες πλήττονται περισσότερο από το κλείδωμα στο Νεπάλ (Ιούλιος, Ομάδα 

δικαιωμάτων μειονοτήτων) 

Στην Ινδία , 

 Τσενάι: Ο γιος με ειδικές ανάγκες έφυγε για να φροντίσει τον εαυτό του, καθώς και οι δύο γονείς έχουν 

θετικό τεστ για κοροναϊό (Μάιος, Times of India) 

Στην Ουγκάντα , 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thebritishacademy.ac.uk/publishing/journal-british-academy/8/impact-covid-19-pandemic-deaf-adults-children-and-their-families-ghana/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thebritishacademy.ac.uk/publishing/journal-british-academy/8/impact-covid-19-pandemic-deaf-adults-children-and-their-families-ghana/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://risingflame.org/wp-content/uploads/2020/07/NeglectedAndForgotten_RFandSS.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.keystonehumanservices.org/assets/documents/khsi/india/covid19/KII_CovidPaper.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ncpedp.org/sites/all/themes/marinelli/documents/Report-locked_down_left_behind.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.inclusionireland.ie/sites/default/files/attach/news-item/1880/report-experiences-adults-intellectual-disabilities-ireland-during-covid-19-crisis.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.inclusionireland.ie/sites/default/files/attach/news-item/1880/report-experiences-adults-intellectual-disabilities-ireland-during-covid-19-crisis.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://drive.google.com/file/d/1HFxCkF4Q8PdWmSkCJNaeQk0FSLtLvhhk/view%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://nidwan.org.np/wp-content/uploads/2020/04/NEPAL-COVID_NIDWAN-April-.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://minorityrights.org/2020/07/21/covid19-dalits-nepal/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/disabled-son-left-to-fend-for-self-as-both-parents-test-positive-for-virus/articleshow/76099802.cms
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/disabled-son-left-to-fend-for-self-as-both-parents-test-positive-for-virus/articleshow/76099802.cms
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 Μια δημοσκόπηση σχετικά με τη Γνώση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με το Coronavirus μεταξύ 

ατόμων με αναπηρίες και επίσης για τον αντίκτυπο στην ατομική ψυχική υγεία . (Ιούνιος). Συζήτηση 

αυτών των ευρημάτων: Ας μιλήσουμε για το COVID-19 και την αναπηρία (LFTW) 

Στην Ισπανία , 

 Αναφορά σχετικά με τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 σε άτομα με αναπηρία από 

έρευνα 1460 ατόμων. (στα ισπανικά, Fundación Once and dismet ) 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

 Ο κοροναϊός και οι κοινωνικές επιπτώσεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες στη Μεγάλη Βρετανία : Ιούλιος 

2020 (Αύγουστος, Γραφείο Εθνικών Στατιστικών). «Οι ανησυχίες τους για την ευημερία και την 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ήταν υψηλότερες από ό, τι μεταξύ των ατόμων με 

αναπηρία. Είδαμε επίσης διαφορές στις συμπεριφορές. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες ήταν πιο πιθανό να 

βγουν έξω για να παρακολουθήσουν ιατρικά ραντεβού ή να φροντίζουν άλλους από ό, τι τα άτομα με 

αναπηρία και ήταν λιγότερο πιθανό να κοινωνικοποιηθούν και να τρώνε έξω.» 

 Ο αντίκτυπος του COVID-19 στα άτομα με ειδικές ανάγκες στη Βόρεια Ιρλανδία (Σεπτέμβριος, Δράση 

για την αναπηρία). 

 Εγκαταλελειμμένη, ξεχασμένη και αγνοούμενη έκθεση Inclusion London σχετικά με τον αντίκτυπο του 

COVID-19 στα άτομα με αναπηρία (Ιούνιος) 

 Αριστερά στη Κλείδωμα , μια έρευνα του πάνω από 4.000 οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες 

(Ιούνιος, άτομα με ειδικές ανάγκες Παιδιατρική συμμαχία) 

 Μια άνιση κρίση : «1 στα 4 άτομα με αναπηρία (27%) αντιμετωπίζουν απολύσεις, αυξάνοντας το 37% 

για τα άτομα των οποίων η αναπηρία έχει σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές τους» (Αύγουστος, 

συμβουλές για τους πολίτες) 

 «Άτομα με ειδικές ανάγκες απασχολούμενα με εργασία από το σπίτι κατά τη διάρκεια των 

απαγορευτικών περιοριστικών μέτρων λένε ότι ήταν πιο παραγωγικοί και πήρε λιγότερες ημέρες 

ασθενείας από ό, τι όταν δούλευαν τους στο γραφείο», σύμφωνα με μια έρευνα της UNISON των 4.000 

εργαζομένων με ειδικές ανάγκες σε όλη τη Βρετανία . Κάποια συζήτηση στο BBC . (Αύγουστος) 

 Μεγάλη έρευνα για άτομα με ειδικές ανάγκες του Μάντσεστερ - Covid19 

 Πέντε παιδιά με αναπηρία αυτοκτονούν σε ένα νομό λόγω περιοριστικών μέτρων (Ιούλιος, Disability 

Rights UK) 

 Μια έρευνα τον Απρίλιο, σε πάνω από 3.000 άτομα, εκ των οποίων το 20% είχαν αναπηρίες, δείχνουν 

την πίεση των γυναικών με αναπηρία πουβρίσκεται σε κατάσταση περιοριστικών μέτρων . (Ιούνιος, 

Fawcett Equality) 

 Ο αντίκτυπος του COVID 19 στις γυναίκες με αναπηρία (Μάιος, Sisters of Frida). 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wecanwork.ug/poll-2-knowledge-and-awareness-on-coronavirus-among-persons-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wecanwork.ug/poll-2-knowledge-and-awareness-on-coronavirus-among-persons-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wecanwork.ug/poll-3-the-impact-of-covid-19-on-individual-mental-health/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.light-for-the-world.org/lets-talk-about-covid-19-and-disability
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.odismet.es/sites/default/files/2020-07/Informe_EstudioCOVID_19_v3_0.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/disability/articles/coronavirusandthesocialimpactsondisabledpeopleingreatbritain/july2020
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityaction.org/news/report-now-available-the-impact-of-covid-19-on-disabled-people-in-ni
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityaction.org/news/report-now-available-the-impact-of-covid-19-on-disabled-people-in-ni
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.inclusionlondon.org.uk/disability-in-london/coronavirus-updates-and-information/campaigns-news-during-coronavirus-crisis/abandoned-forgotten-and-ignored-the-impact-of-covid-19-on-disabled-people/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabledchildrenspartnership.org.uk/left-in-lockdown/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/policy/policy-research-topics/work-policy-research-surveys-and-consultation-responses/work-policy-research/an-unequal-crisis/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.unison.org.uk/news/press-release/2020/08/give-disabled-people-right-work-home-covid-19-says-unison/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.unison.org.uk/news/press-release/2020/08/give-disabled-people-right-work-home-covid-19-says-unison/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-53896117
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://gmdisabledpeoplespanel.com/gm-big-disability-survey-covid19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://gmdisabledpeoplespanel.com/gm-big-disability-survey-covid19/
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 Μια ειδική αναφορά σχετικά με την εφαρμογή του κοροναϊού για άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες (σύντομο βίντεο, Μάιος, BBC) 

 Τον Απρίλιο, ο Ντόρεν, που ζούσε σε υποβοηθούμενη διαβίωση, απεβίωσε από το Covid-19 . «Η 

οικογένειά της έχει καταστραφεί από το θάνατό της και πιστεύει ότι θα ήταν ακόμα ζωντανή σήμερα αν 

δεν είχε αναπηρία» - εξερεύνηση του δοκίμιου από τον Guardian (Σεπτέμβριος) 

Στις ΗΠΑ , 

 Η ύφεση COVID πλήττει τους εργαζόμενους με αναπηρία σκληρότερα: από την έκθεση 

εργασιών nTIDE Απριλίου 2020. (Αύγουστος, Ίδρυμα Kessler). Σχεδόν 1 εκατομμύριο άτομα με 

αναπηρία εγκατέλειψαν το εργατικό δυναμικό από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο, μείωση 20%, σε 

σύγκριση με μείωση 14% για άτομα χωρίς αναπηρίες. 

 Εργαζόμενοι με αναπηρίες που επηρεάζονται δυσανάλογα από την πανδημία Covid-19 (Ιούνιος, Forbes) 

Στο Βιετνάμ ,  

τα ευρήματα μιας ταχείας αξιολόγησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στα άτομα με 

αναπηρία (Μάιος, UNDP). 

 

 

 

 

Β.4 Συγκέντρωση δεδομένων και κενών 

 
 

COVID-19 Παρακολούθηση δικαιωμάτων αναπηρίας 

 

Το COVID-19 Disability Rights Monitor είναι μια παγκόσμια έρευνα για την κατάσταση των ατόμων με 

αναπηρία που διεξάγεται από έναν συνασπισμό, συμπεριλαμβανομένων των IDA, IDDC και άλλων. Έχει 

συλλέξει περισσότερες από 1800 απαντήσεις από 128 χώρες. Η δήλωσή τους κατά την έναρξη της συνόδου 

CRPD μοιράζεται τα προκαταρκτικά ευρήματα . (Αύγουστος, DRM) 

  

Δείτε περισσότερα φόντο σχετικά με την εκκίνηση (Απρίλιος, IDA) ή την εκκίνηση του πίνακα 

ελέγχου (IDDC). Τα αρχικά δεδομένα είναι διαθέσιμα όπως και μια επιλογή των συνεντεύξεων. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAruFNqD27zI%26feature%3Dyoutu.be
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAruFNqD27zI%26feature%3Dyoutu.be
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/sep/01/it-tortures-me-to-imagine-her-dying-without-us-the-life-and-lonely-death-of-doreen-chappell%3FCMP%3Dshare_btn_tw
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://kesslerfoundation.org/press-release/ntide-april-2020-jobs-report-covid-recession-hits-workers-disabilities-harder
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.forbes.com/sites/allisonnorlian/2020/06/22/workers-with-disabilities-disproportionately-impacted-by-covid-19-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/democratic_governance/ImpactPwDs.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/democratic_governance/ImpactPwDs.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://covid-drm.org/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://covid-drm.org/en/statements/statement-on-behalf-of-the-coordinating-group-of-the-covid-19-disability-rights-monitor-at-the-opening-of-the-twenty-third-session-of-the-committee-on-the-rights-of-persons-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.internationaldisabilityalliance.org/covid-drm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.iddcconsortium.net/blog/launch-of-the-covid-19-disability-rights-monitor-dashboard/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.iddcconsortium.net/blog/launch-of-the-covid-19-disability-rights-monitor-dashboard/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://covid-drm.org/data
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Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και μπορεί να διαδοθεί περαιτέρω μεταξύ ατόμων με αναπηρίες, κυβερνητικών 

οργανισμών και όλων των σχετικών ενδιαφερομένων. 

 

Συλλογή δεδομένων και πού δεν συλλέγονται δεδομένα 

Στις αρχές Ιουνίου, η ομάδα φορέων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν μπορούσε να βρει τις χώρες που είχαν την διαφοροποίηση δεδομένων με 

αναπηρία : δείτε μια περίληψη της Elizabeth Lockwood , ή την έκθεση 

  

Συλλογή δεδομένων με βάση την ηλικία του COVID-19 : Θα παραμείνουν άτομα με αναπηρία; (Ιούλιος, 

Αποδεικτικά στοιχεία για δράση της UNICEF) 

  

Καθιστώντας τα ανοιχτά δεδομένα χωρίς αποκλεισμούς κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας (Ιούλιος, Victor 

Santiago Pineda) 

  

Η συμπερίληψη ατόμων με αναπηρίες στις προσπάθειες συλλογής δεδομένων για τον κοραναϊό πρέπει να 

είναι επιχειρηματική ως συνήθως (Μάιος, Leonard Cheshire) 

  

Διαδικτυακό σεμινάριο για τις στατιστικές αναπηρίας και αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19 . (στα ισπανικά με νοηματική γλώσσα, Ιούνιος, RIADIS) 

  

Στο Μπαγκλαντές , χαρτογράφηση ερευνών ατόμων με αναπηρία (Μάιος, Sightsavers ) 

  

Στη Ρωσία, καλέστε για δημοσίευση δεδομένων για το Covid-19 στο Institutional Care (Ιούνιος, Human 

Rights Watch) 

 

 

Β.5. Εμπειρίες ατόμων με αναπηρία 

 

Βασικές πηγές 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://covid-drm.org/guidance
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/covid-19-data-collection-persons-disabilities-elizabeth-lockwood-phd
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/virtual-2jun2020/Agenda_2.G.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/collecting-data-in-the-age-of-covid-19-will-persons-with-disabilities-be-left-out/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/making-open-data-inclusive-during-pandemic-victor-santiago-pineda/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://medium.com/%40leonard.cheshire/the-inclusion-of-persons-with-disabilities-in-coronavirus-data-collection-efforts-needs-to-be-fc94122549ce
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://medium.com/%40leonard.cheshire/the-inclusion-of-persons-with-disabilities-in-coronavirus-data-collection-efforts-needs-to-be-fc94122549ce
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/187279918093128/videos/2542436402753004/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/187279918093128/videos/2542436402753004/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/187279918093128/videos/2542436402753004/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.hrw.org/news/2020/06/02/russia-publish-data-about-covid-19-institutional-care
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Προφορικές αναφορές ατόμων με αναπηρίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19 - μια σημαντική 

συλλογή ιστοριών από το IDA και άλλους από όλο τον κόσμο, που συνδέουν το προσωπικό και το πολιτικό 

επίπεδο. 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο 

Η CBM παρουσιάζει ημερολόγια βίντεο στο Coronavirus: Η ιστορία μου με άτομα με αναπηρία από το 

Μπαγκλαντές, την Ινδονησία, το Νεπάλ και τη Ζιμπάμπουε. (Ιούνιος) 

  

Στον Καναδά , μια συνομιλία με τη Maayan Ziv για το COVID και τα άτομα με αναπηρία (Ιούλιος, Γυναίκες 

επιρροής) 

  

Στη Μπουρκίνα Φάσο , η Σόνια, δυσκολεύεται να ακούσει: «Το μέλλον μου εξαρτάται από το να πηγαίνω 

στο κολέγιο!» (Humanity and Inclusion) 

  

Στην Αιθιοπία, Χωρίς πελάτες, χωρίς εισόδημα για τον Μοχάμεντ πατέρα των 10 παιδιών (Humanity and 

Inclusion) 

  

Στην Ινδία , δεκαπεντάχρονος στην Ινδία κάνει ποδήλατο 745 μίλια από το σπίτι που έχει πατέρα ανάπηρο 

πατέρα (Μάιος, The Guardian) 

  

Από τη Φινλανδία , ο πρόεδρος της Inclusion Europe γράφει για 13ων εβδομάδων κοινωνικής 

απομόνωσης; (Ιούνιος) 

   

Στη Λατινική Αμερική, ακούγοντας ο ένας τον άλλον μέσα (και έξω από) του Zoom , εμπειρίες από νέους 

με αναπηρία (στα Ισπανικά, Ιούνιος, META) 

  

Στις Φιλιππίνες , η εμπειρία των ατόμων με αναπηρία στις Φιλιππίνες κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-

19. (Youtube , Αύγουστος, Abner Manlapaz) 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο , 

Μεταξύ δύο κοινοτήτων: παρατηρήσεις του COVID-19 ως άτομο με αναπηρία και διαφυλικών (Μάιος, 

Ενίσχυση) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/voices-people-disabilities-during-covid19-outbreak
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cbmuk.org.uk/coronavirus-my-story/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.womenofinfluence.ca/2020/07/06/a-conversation-with-maayan-ziv-on-covid-and-people-living-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://humanity-inclusion.org.uk/en/news/sonia-hard-of-hearing-my-future-depends-on-going-to-college-
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://humanity-inclusion.org.uk/en/news/sonia-hard-of-hearing-my-future-depends-on-going-to-college-
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://humanity-inclusion.org.uk/en/news/covid-19-in-ethiopia-no-customers-no-income-for-Mohamed-a-father-of-10
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://metajuvenil.wordpress.com/2020/06/16/tambienescuidar-la-importancia-de-escucharnos-dentro-y-fuera-de-zoom
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKPBCcWFEiAA
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Στις ΗΠΑ , 

 Η δυνατότητα του περιοδικού New Mobility on Life in the Time of COVID-19 (Μάιος) 

 Το Contra * podcast έχει κάνει μια σειρά συνεντεύξεων αλληλεγγύης, «αυτά τα επεισόδια, που 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, επικεντρώθηκαν στην αναπηρία, την 

ευγονική και την αμοιβαία βοήθεια». Δείτε το πρώτο με την Arriana Planey και άλλα στη ροή podcast . 

Στη Ζάμπια , εμπειρίες από οργανώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες . ( Sightsavers ) 

 

 

 

 

Γ. Η ανταπόκριση της αναπηρίας 

 

Γ.1. Διεθνής απάντηση 

 
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την 

απάντηση στην COVID-19 χωρίς αποκλεισμούς . "Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να σχεδιάσουμε και να 

εφαρμόσουμε πιο περιεκτικές και προσβάσιμες κοινωνίες." (Μάιος) Λέω περισσότερα γι 'αυτό στο κομμάτι 

των ειδήσεων COVID-19 στο Debrief Debrief του Ιουνίου . 

 Σε απάντηση σε αυτήν τη σύντομη πολιτική, μια κοινή δήλωση σχετικά με την απάντηση χωρίς 

αποκλεισμούς στην COVID-19, «Προς ένα καλύτερο μέλλον για όλους» , έγινε από 138 κράτη μέλη και 

παρατηρητές. (Μαιος) 

 Η έκθεση στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών για το 2020 επισημαίνει την 

κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες ως ένα από τις πιο προσβεβλημένες κατηγορίες από την πανδημία. 

Μια πρόσκληση για δράση έγινε από τους συμπροέδρους του Παγκόσμιου Δικτύου Δράσης για την 

Αναπηρία (GLAD) , από αναπτυξιακούς εταίρους και IDA και εγκρίθηκε από περισσότερους από 180 άλλους 

οργανισμούς. Η έκκληση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμπεριλάβουν άτομα με 

αναπηρίες στις φάσεις απόκρισης και ανάκαμψης του Covid-19. Δείτε την εικονική στρογγυλή τράπεζα 

υψηλού επιπέδου (Ιούνιος) όπου ξεκίνησε η πρόσκληση. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://newmobility.com/2020/05/life-in-the-time-of-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mapping-access.com/podcast
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mapping-access.com/podcast/2020/5/13/solidarity-chat-1-arrianna-planey
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mapping-access.com/podcast
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://campaigning.sightsavers.org/story/zambia-disability-groups/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.un.org/en/coronavirus/we-have-unique-opportunity-design-and-implement-more-inclusive-and-accessible-societies
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.un.org/en/coronavirus/we-have-unique-opportunity-design-and-implement-more-inclusive-and-accessible-societies
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilitydebrief.substack.com/p/disability-debrief-disinfected-the
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://usun.usmission.gov/joint-statement-on-the-disability-inclusive-response-to-covid-19-towards-a-better-future-for-all/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://gladnetwork.net/search/blog/call-rebuild-future-inclusive-all
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://gladnetwork.net/search/events/virtual-high-level-round-table-issue-covid-19-and-disability
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://gladnetwork.net/search/events/virtual-high-level-round-table-issue-covid-19-and-disability
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 Διατίθεται επίσης: δελτίο τύπου , σύντομο βίντεο βασικών μηνυμάτων και μήνυμα βίντεο από άτομα με 

αναπηρίες στο COVID-19 . 

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες έκανε μια δήλωση σχετικά με το COVID-19 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία . Δείτε επίσης το πλαίσιο μιας από τις εμπειρίες του 

Αντιπροέδρου: μήνες σε φόβο, άγχος και σύγχυση: τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες στο COVID-

19 . (Ιούνιος) 

  

UNDESA σύντομη πολιτική για Αφήνοντας πίσω: το COVID-19 της κρίσης μέσα από το φακό της αναπηρίας 

και των δύο φύλων (Μάιος) 

  

Τ ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε τις χώρες να λάβουν επιπλέον 

μέτρα για να συμπεριλάβει τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Απρίλιος, ΥΑ) 

  

Περιηγητές για το πώς να κάνετε την απόκριση COVID-19 χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με 

αναπηρία . (Μαιος) 

  

The Equal Rights Trust, έκκληση για δράση Αντιμετώπιση διακρίσεων και ανισοτήτων στην παγκόσμια 

απάντηση στο COVID-19. Οι IDA, IDDC και άλλοι συμμετείχαν σε αυτήν την κοινή δήλωση. 

  

Από την International Disability Alliance , τα εκατομμύρια που λείπουν από τη συζήτηση υπο το πρισμα 

της προσεγγισης της ταυτοτητας του φύλου για το COVID-19 (Μάιος) 

  

Από το Inclusion International , μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων που καλύπτει θέματα από τη 

συμμετοχή, την εκπαίδευση, την απασχόληση και άλλα. 

  

Από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ/ILO), 

 " Μια απάντηση χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει καλύτερη απάντηση για όλους μας ." (Ιούνιος, σύντομο 

βίντεο) 

 Διαδικτυακό σεμινάριο για την προώθηση της ένταξης ατόμων με αναπηρία στην κοινωνικοοικονομική 

αντίδραση στο COVID-19 . (Στα ισπανικά, διεθνή νοηματική γλώσσα και νοηματική γλώσσα της 

Βενεζουέλας, Ιούνιος, μαζί με το RIADIS). 

Μια δήλωση από τις μειονότητες, τους αυτόχθονες και άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες σχετικά με 

τον αντίκτυπο του COVID-19 των ατόμων με αναπηρία σε αυτές τις κοινότητες (Απρίλιος, ομάδα 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://gladnetwork.net/search/news/press-release-virtual-high-level-round-table-issue-covid-19-and-disability
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFtEJfu1foV8
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkHc-WfBDSS8
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkHc-WfBDSS8
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D25942%26LangID%3DE
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D25942%26LangID%3DE
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/CRPD-COVID-19.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/CRPD-COVID-19.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-69-leaving-no-one-behind-the-covid-19-crisis-through-the-disability-and-gender-lens/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-69-leaving-no-one-behind-the-covid-19-crisis-through-the-disability-and-gender-lens/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D25847%26LangID%3DE
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D25847%26LangID%3DE
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sightsavers.org/blogs/2020/05/covid-19-inclusive-response-disability/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sightsavers.org/blogs/2020/05/covid-19-inclusive-response-disability/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.equalrightstrust.org/sites/default/files/images/COVIDResponse.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.equalrightstrust.org/sites/default/files/images/COVIDResponse.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/gender-COVID19-follow-up
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/gender-COVID19-follow-up
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://inclusion-international.org/covid19-webinar-series/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_747483/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzlvfJYMkxnw%26feature%3Dyoutu.be
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzlvfJYMkxnw%26feature%3Dyoutu.be
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzlvfJYMkxnw%26feature%3Dyoutu.be
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://minorityrights.org/2020/04/27/statement-covid-19-pandemic-on-persons-with-disabilities-from-minority-indigenous-communities/
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δικαιωμάτων μειονοτήτων) Η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο σε αυτόχθονες πληθυσμούς, 

ιδιαίτερα σε άτομα με αναπηρίες. . (Ιούλιος, Ιστολόγιο ILO) 

  

Από το CBR Africa Network , η έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στα άτομα με αναπηρία 

στην Αφρική, συζητά την έρευνα των οργανώσεων μελών της. 

 Από πόλεις για όλους , ενδυνάμωση των τοπικών κυβερνήσεων σχετικά με την περιεκτική πανδημία. 

  

Δείτε μια περίληψη για το πώς τα άτομα με αναπηρίες επισημάνθηκαν στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού 

Επιπέδου του ΟΗΕ . «Παρά τη θετική τάση ένταξης ατόμων με αναπηρία σε εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου 

των Ηνωμένων Εθνών, ειδικά που σχετίζονται με την πανδημία, η πραγματικότητα είναι ότι σε επιτόπιο 

επίπεδο, ήταν δύσκολο να συμπεριληφθούν όλες οι ομάδες σε σχέδια αντιμετώπισης και ανάκαμψης 

COVID». (Ιούλιος, Elizabeth Lockwood). 

  

Καθοδήγηση από το OHCHR για το COVID-19 και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία . (Απρίλιος) 

Δείτε επίσης ένα εσωτερικό πακέτο εργαλείων από τον κλάδο της Συνθήκης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα , τις προοπτικές του νόμου των συνθηκών και τη νομολογία στο πλαίσιο του COVID-19 με μια 

ενότητα για την CRPD (Ιούλιος, OHCHR) 

  

Από το Sense International και άλλους οργανισμούς , Αρχές απόκρισης και ανοικοδόμησης Covid-

19 (Απρίλιος) 

  

Από τους Sightsavers , καθοδήγηση για αναπτυξιακούς εταίρους σχετικά με τη συμπερίληψη ατόμων με 

αναπηρία σε απαντήσεις στην πανδημία COVID-19 . (Μάιος) 

  

Από το UNDESA , Responsing to COVID-19 and Recovering Better (Ιούλιος). 

Συζήτηση των συνολικών οικονομικών και κοινωνικών τάσεων με ενότητα για την αναπηρία και το φύλο. 

 Από το UNFPA, ένα infographic για το COVID-19 και Άτομα με Αναπηρία: Βασικά Μηνύματα (Μάιος) 

  

Διαδικτυακά σεμινάρια από IDA και IDDC σχετικά με την απόκριση και ανάκτηση Covid19 που 

συμμορφώνεται με CRPD (Ιούνιος). Δύο διαδικτυακά σεμινάρια, που καλύπτουν: μη διάκριση, 

προσβασιμότητα, ανθρωπιστική δράση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και υγεία. 

Γ.2. Σχολιασμός 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://iloblog.org/2020/07/20/include-indigenous-people-in-covid-19-response/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://iloblog.org/2020/07/20/include-indigenous-people-in-covid-19-response/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://mcusercontent.com/458c63b4dc1f273ceb29346aa/files/2100fb1d-245b-42de-ac23-d047d2cbf97f/Report_on_the_Impact_of_COVID_19_on_Persons_with_Disabilities_in_Africa.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://mcusercontent.com/458c63b4dc1f273ceb29346aa/files/2100fb1d-245b-42de-ac23-d047d2cbf97f/Report_on_the_Impact_of_COVID_19_on_Persons_with_Disabilities_in_Africa.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://drive.google.com/file/d/1am8N10ygReY8NURnkNmJ5z3SQP1NjCN7/view
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/sustainable-development-persons-disabilities-hlpf-lockwood-phd/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/HRTB_toolkit_COVID_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://senseinternational.org.uk/news/covid-19-response-and-rebuilding-principles
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://senseinternational.org.uk/news/covid-19-response-and-rebuilding-principles
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sightsavers.org/wp-content/uploads/2020/05/Including-people-with-disabilities-in-the-COVID-19-response_Guidance-notes.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sightsavers.org/wp-content/uploads/2020/05/Including-people-with-disabilities-in-the-COVID-19-response_Guidance-notes.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.un.org/development/desa/en/wp-content/uploads/2020/07/PB-Compilation-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.unfpa.org/resources/covid-19-and-persons-disabilities-key-messages
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.internationaldisabilityalliance.org/ida-iddc-webinars-covid19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.internationaldisabilityalliance.org/ida-iddc-webinars-covid19


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210 – τηλ.: 6972 550577 
e-mail: eos-spanopa@outlook.com 

Διεθνείς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναπηρία και Covid-19 (Σεπτέμβριος, Doughty Street Chambers) 

  

Γιατί τα σχέδια ανταπόκρισης και αποκατάστασης Covid-19 δεν μπορούν να παραλείψουν τα άτομα με 

αναπηρίες (Σεπτέμβριος, bond) 

  

Το Coronavirus «εμφανώς» εκθέτει την ευπάθεια των ατόμων με αναπηρία , blog, (Αύγουστος, Δίκτυο 

Κοινωνικής Ανάπτυξης του ΟΗΕ) 

  

Πώς επηρεάζει το COVID-19 Άτομα με Αναπηρίες σε όλο τον κόσμο: Εύρεση ευκαιρίας στην 

αντιπαλότητα (Αύγουστος, Portulans Institute) 

  

Τα SDG θα εξακολουθούν να είναι σχετικά μετά την πανδημία για άτομα με αναπηρία ; σύνταξη αναφοράς 

ομάδας παρόχων φροντίδας για άτομα με αναπηρία για τις παράπλευρες ενέργειες ατόμων με αναπηρία στον 

ΟΗΕ (Ιούλιος, Elizabeth Lockwood). 

  

3 τρόποι βελτίωσης της απόκρισης COVID-19 στην περίθαλψη ηλικιωμένων και ατόμων με 

αναπηρίες (Ιούλιος, Παγκόσμια Τράπεζα) 

  

Τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να φέρουν το βάρος των συνακόλουθων επιπτώσεων της πανδημίας του 

COVID-19: μαθήματα από τον Έμπολα στη Λιβερία (Άμεση κοινωνική ανάπτυξη) 

  

Η απόκριση και ανάκαμψη του COVID-19 από την αστική σκοπιά : 

 Ορισμός της νέας κανονικότητας για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένα άτομα σε πόλεις (Ιούνιος, 

Victor Santiago Pineda) 

 Καταπολέμηση μύθων και απειλών σε ηλικιωμένους κατά τη διάρκεια της πανδημίας . (Ιούλιος, Victor 

Santiago Pineda) 

 Στρατηγικές ανθεκτικότητας και αποκατάστασης για άτομα με αναπηρία σε απάντηση σε μια πανδημία 

(Αύγουστος, Victor Santiago Pineda) 

Διατύπωση άποψης: Παραμένει ευέλικτη και ικανή κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοραναϊού - σχετικά 

με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες και τον τρόπο με τον οποίο 

η CBM ανταποκρίθηκε. (Αύγουστος, Devex ) 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://insights.doughtystreet.co.uk/post/102gh0l/international-human-rights-bodies-disability-and-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bond.org.uk/news/2020/09/why-covid-19-response-and-recovery-plans-cant-afford-to-forget-people-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bond.org.uk/news/2020/09/why-covid-19-response-and-recovery-plans-cant-afford-to-forget-people-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bond.org.uk/news/2020/09/why-covid-19-response-and-recovery-plans-cant-afford-to-forget-people-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://unsdn.org/2020/08/18/coronavirus-starkly-exposes-vulnerability-of-persons-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://portulansinstitute.org/how-covid-19-is-affecting-persons-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://portulansinstitute.org/how-covid-19-is-affecting-persons-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/sdgs-still-relevant-after-pandemic-persons-elizabeth-lockwood-phd/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.worldbank.org/voices/3-ways-improve-covid-19-response-elderly-care-and-persons-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.worldbank.org/voices/3-ways-improve-covid-19-response-elderly-care-and-persons-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sddirect.org.uk/media/1975/dr-mark-carew-leonard-cheshire-ebola-in-liberia-blog.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/cities4all-webinar-9-defining-new-normal-people-older-pineda/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/combating-myths-threats-older-persons-during-pandemic-pineda/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/resilience-recovery-strategies-people-disabilities-response-pineda/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.devex.com/news/sponsored/opinion-remaining-agile-and-competent-during-the-coronavirus-pandemic-97848
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Διατύπωση άποψης: 5 τρόποι για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες κατά τη διάρκεια 

πανδημιών (Ιούλιος, Devex ) 

  

Οι εργαζόμενοι με βάση την κοινότητα μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν 

πρόσβαση σε υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της του COVID-19 (Μάιος, Η συνομιλία) 

  

Πώς να διασφαλίσετε μια απάντηση χωρίς αναπηρία στο COVID-19 (Μάιος, Devex) 

 

 

Γ.3. Διεθνείς εκστρατείες ευαισθητοποίησης – Καμπάνιες 

 

Οι IDA και οι IDDC ξεκίνησαν μια εκστρατεία «να σταματήσει η διάκρισης» «για να ζητήσουν την 

ευαισθητοποίηση αναφερόμενοι σε παραδείγματα των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία σε 

επίπεδο πρόσβασης σε υπηρεσίες και να καλέσουν την παγκόσμια κοινότητα σχετικά με την κρίσιμη και 

επείγουσα ανάγκη παροχής απαντήσεων για τον COVID-19 συμπεριλαμβάνοντας τη διάσταση της αναπηρίας 

σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο.» 

  

Η Αραβική Οργάνωση Ατόμων με Αναπηρία (AOPD) εξέδωσε πρόσκληση για δράση για την ένταξη 

των γυναικών με αναπηρία και των εργαζομένων μετανάστριων γυναικών στα σχέδια αντιμετώπισης και 

ανάκαμψης Covid-19 (Ιούλιος, IDA) 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.4. Παραλείψεις στην απόκριση 

 

Η κοινή αντίδραση των IDA και IDDC (σύνδεσμος προς docx) στο ψήφισμα της Παγκόσμιας Συνέλευσης 

Υγείας του Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας τον Μάιο σημείωσε ορισμένους θετικούς τομείς και ορισμένες 

παραλείψεις: 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.devex.com/news/opinion-5-ways-to-meet-the-needs-of-people-with-disabilities-during-pandemics-97731
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.devex.com/news/opinion-5-ways-to-meet-the-needs-of-people-with-disabilities-during-pandemics-97731
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theconversation.com/community-based-workers-can-help-disabled-people-access-services-during-covid-19-137090%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dbylinetwitterbutton
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theconversation.com/community-based-workers-can-help-disabled-people-access-services-during-covid-19-137090%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dbylinetwitterbutton
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.devex.com/news/how-to-ensure-a-disability-inclusive-response-to-covid-19-97134
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.internationaldisabilityalliance.org/discrimination-covid19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/aopd-cta-migrant-women-covid
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/aopd-cta-migrant-women-covid
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://bit.ly/3ctaWiI
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1-en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1-en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1-en.pdf
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Επικροτούμε τη συγκεκριμένη έκκληση για εθνικά σχέδια δράσης για την ενσωμάτωση μέτρων για τα άτομα 

ευαίσθητης ηλικίας και αναπηρίας, λαμβάνοντας υπόψη την ανταπόκριση ως προς το φύλο, σε διάφορους 

κυβερνητικούς τομείς κατά του COVID-19. 

  

Είναι απογοητευτικό να αναγνωρίσουμε ότι το ψήφισμα δεν ενσωματώνει πτυχές που είναι απαραίτητες για τη 

δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης, ανταπόκρισης και αξιολόγησης χωρίς αποκλεισμούς: δεν υπάρχει καμία 

αναφορά στην ανάγκη συλλογής αναλυτικών δεδομένων αναπηρίας και να κάνουμε τις πληροφορίες 

COVID-19 προσβάσιμες σε όλους . Λείπει επίσης ειδική αναφορά στην ανάγκη προστασίας και προώθησης 

της υγείας των ατόμων που ζουν σε ιδρύματα και εγκαταστάσεις φροντίδας που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο 

COVID-19. 

 

 

Δ. Συλλογή πηγών 

 
Η Διεθνής Συμμαχία για την Αναπηρία διαθέτει εκτεταμένους πόρους και συνεχίζει να εργάζεται. Το ίδιο 

ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας . 

  

Άλλοι πόροι περιλαμβάνουν: 

 Ρωτήστε Πηγή δεδομένων των πόρων για κορωνοϊού και την αναπηρία . 

 Γέφυρα της λίστας πόρων για να συμπεριληφθούν άτομα με αναπηρία στην απάντηση COVID-19 

(Ιούλιος) 

 IDDC COVID - 19 και συμπερίληψη αναπηρίας 

 Η UNPRPD έχει καταρτίσει μια λίστα πόρων για το COVID-19 και την ένταξη αναπηρίας . (Μαιος) 

 

Σχετικά θέματα ... 

Corona Older : μια παγκόσμια πλατφόρμα για το COVID-19 και τους ηλικιωμένους ενήλικες σε χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 

 

 

Ε. Χώρες και περιφερειακές προσεγγίσεις 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://edf-feph.org/covid19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://asksource.info/covid-resources/search
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://bridgingthegap-project.eu/list-resources-include-persons-disabilities-covid-19-response/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.iddcconsortium.net/our-work/covid-19-and-disability-inclusion/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.unprpd.org/covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://corona-older.com/
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Χώρες Ασίας - Ειρηνικού 

Webinar της UNESCAP για την προστασία και την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της 

πανδημίας COVID-19 (Μάιος) 

 

Αυστραλία 

Η Αυστραλία διαθέτει συμβουλευτική επιτροπή για την απάντηση COVID-19 για άτομα με αναπηρία . 

  

Αυστραλοί με αναπηρία « παραμερίζονται » κατά τη διάρκεια πανδημίας κοροναϊού (Ιούλιος, SBS News) 

  

Η σημασία της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (Μάιος, 

Έρευνα και Πρακτική στις Διανοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες) 

 

Μπαγκλαντές 

Αντιμετωπίζοντας το COVID-19 με αναπηρία, (Μάιος, BRAC) 

 

 

Βραζιλία 

COVID-19 και το αόρατο των ατόμων με αναπηρία (στα Πορτογαλικά, Μάιος, Radis) 

 

Αιθιοπία 

Άποψη: Η «Ξεχασμένη φυλή»: άτομα με αναπηρία στην Αιθιοπία και η απάντηση του κράτους στο COVID-

19 . (Ιούνιος, Πρότυπο Addis) 

 

Ευρώπη 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με διανοητική αναπηρία και 

των οικογενειών τους σε περιόδους έκτακτης ανάγκης Covid-19 (Ιούλιος, ένταξη στην Ευρώπη). Ακολουθεί 

μια αναφορά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών 

τους σε περιόδους έκτακτης ανάγκης COVID-19 (Ιούνιος, Inclusion Europe) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.unescap.org/events/webinar-protecting-and-empowering-persons-disabilities-context-covid-19-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.unescap.org/events/webinar-protecting-and-empowering-persons-disabilities-context-covid-19-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.health.gov.au/committees-and-groups/advisory-committee-for-the-covid-19-response-for-people-with-disability
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sbs.com.au/news/australians-with-disabilities-sidelined-during-coronavirus-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23297018.2020.1765847
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://blog.brac.net/facing-covid-19-with-a-disability/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/opiniao/covid-19-e-a-invisibilidade-das-pessoas-com-deficiencia
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://addisstandard.com/viewpoint-the-forgotten-tribe-persons-with-disabilities-in-ethiopia-and-the-states-response-to-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://addisstandard.com/viewpoint-the-forgotten-tribe-persons-with-disabilities-in-ethiopia-and-the-states-response-to-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.inclusion-europe.eu/european-parliament-in-defence-of-people-with-intellectual-disabilities-covid19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.inclusion-europe.eu/petition-defend-rights-people-intellectual-disabilities/
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Επιπτώσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων - τα δελτία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

επισημαίνουν την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Δείτε το Δελτίο 4 (Ιούλιος). Το Δελτίο 3 εστιάζει σε 

ηλικιωμένους (Ιούνιος). 

 

Γαλλία 

Άτομα με αναπηρία, φροντιστές και επαγγελματίες: αντιμετωπίζουν το COVID-19 μαζί. (στα γαλλικά). 

 

Γκάνα 

Διασφάλιση μιας απάντησης COVID-19 χωρίς αναπηρία στη Γκάνα (Ιούνιος, Sightsavers ) 

 

 

 

Ινδία 

« Βεβαιωθείτε ότι οι PWD δεν θα μείνουν πίσω » (Ιούνιος, Morung Express). «Υπάρχουν περιπτώσεις 

ατόμων με αναπηρία που πεθαίνουν λόγω έλλειψης πρόσβασης σε τρόφιμα και φάρμακα ή στην υγειονομική 

περίθαλψη, ενώ η κοινωνική απομάκρυνση έχει καταργήσει την κρίσιμη υποστήριξη που διαφορετικά είχαν 

πρόσβαση». 

  

Η πανδημία του κορανοϊού έχει περιθωριοποιήσει περαιτέρω τα άτομα με αναπηρίες και όσους πάσχουν από 

ψυχικές ασθένειες (Ιούνιος, Gaon Connection) 

  

Δικαιώματα αναπηρίας Ινδία, πού βρισκόμαστε: Αξιολόγηση 2020 (Μάιος, She the People). Οι ακτιβιστές για 

τα δικαιώματα αναπηρίας συζητούν τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων και άλλους τομείς 

δικαιωμάτων. 

  

Covid-19: Επέκταση βοήθειας σε γυναίκες με αναπηρίες (May, Hindustan Times) 

  

Οι Ινδοί με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να μελετηθούν ξανά στο Covid . (Μάιος, the Print) 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-july-1
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-june-1
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-june-1
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://solidaires-handicaps.fr/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sightsavers.org/blogs/2020/06/ensuring-disability-inclusive-covid-response-ghana
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://morungexpress.com/ensure-pwds-are-not-left-behind
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.gaonconnection.com/the-coronavirus-pandemic-has-further-marginalised-people-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.gaonconnection.com/the-coronavirus-pandemic-has-further-marginalised-people-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.shethepeople.tv/law-and-her/disability-rights-india-2020-assessment/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.hindustantimes.com/columns/covid-19-extend-help-to-women-with-disabilities/story-7QVr4cYy9mpb0YjBvHifjI.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theprint.in/opinion/indias-disabled-cant-be-afterthought-in-covid-crisis/428162/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theprint.in/opinion/indias-disabled-cant-be-afterthought-in-covid-crisis/428162/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theprint.in/opinion/indias-disabled-cant-be-afterthought-in-covid-crisis/428162/
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Αντιμετώπιση του Coronavirus στην Ινδία (Απρίλιος, CBM) 

 

Ιρλανδία 

Δεν θα επιστρέψουμε στα μειωμένα δικαιώματα για άτομα με ειδικές ανάγκες (Μάιος, Irish Examiner) 

 

Κενύα 

Άτομα με αναπηρία κατά τη διάρκεια του COVID-19: Μια ιστορία από την Κένυα , 

  

Αντίκτυπος του COVID-19 στην Κένυα για άτομα με αναπηρίες (Απρίλιος, Open Institute) 

  

Covid-19 Απάντηση: Μελλοντικές σκέψεις για την συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία (Απρίλιος, Fredrick 

Ouko). 

  

Η απάντηση μιας ομάδας αυτοβοήθειας στο COVID-19, συγκεντρώνοντας τις αποταμιεύσεις τους . (βίντεο 

στο Linkedin , μέσω του Tom Palmer) 

 

Λατινική Αμερική 

Βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 στα άτομα με αναπηρία: κοινωνικές 

πολιτικές ως απάντηση στο Coronavirus . (στα Ισπανικά, Αύγουστος). Από το Banco Interamericano 

de Desarollo (IADB) 

  

Η ΜΕΤΑ και η σημασία της συμπερίληψης ατόμων με αναπηρίες στις στρατηγικές αντιμετώπισης 

COVID . (στα Ισπανικά, Ιούνιος, ΜΕΤΑ) 

  

Αναπηρία, COVID και πολιτική στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική . (Στα ισπανικά, Connecting D&I) 

 

Λίβανος 

Λίβανος: Άτομα με αναπηρίες που παραβλέπονται στο Covid-19 (Μάιος, Human Rights Watch) 

 

Μαλάουι 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cbm.org/news/news/news-2020/tackling-coronavirus-in-india/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.irishexaminer.com/opinion/commentanalysis/arid-30999141.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.ariseconsortium.org/kenya-disabilities-during-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://openinstitute.com/impact-of-covid-19-on-kenyans-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/posts/tompalmer44_pwds-finalmp4-activity-6676472710652018689--3_A/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/posts/tompalmer44_pwds-finalmp4-activity-6676472710652018689--3_A/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://publications.iadb.org/es/medidas-claves-para-afrontar-los-impactos-del-covid-19-en-las-personas-con-discapacidad-politicas
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://publications.iadb.org/es/medidas-claves-para-afrontar-los-impactos-del-covid-19-en-las-personas-con-discapacidad-politicas
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://metajuvenil.wordpress.com/2020/06/01/tambienescuidar-meta-y-la-importancia-de-incluir-a-las-personas-con-discapacidad-en-las-estrategias-de-respuesta-ante-el-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://metajuvenil.wordpress.com/2020/06/01/tambienescuidar-meta-y-la-importancia-de-incluir-a-las-personas-con-discapacidad-en-las-estrategias-de-respuesta-ante-el-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.connectingdi.com/columna-de-opinion-07/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.hrw.org/news/2020/05/11/lebanon-people-disabilities-overlooked-covid-19
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Χαρακτηριστικό για το COVID-19: Ένωση Τυφλών του Μαλάουι και η απάντησή τους. (Μάιος, DRF) 

 

Μοζαμβίκη 

LFTW σχετικά με τη διανομή τροφίμων στη Μοζαμβίκη (σύντομο βίντεο, youtube ) 

 

 

 

Νεπάλ 

Ανθρωπισμός και ένταξη Ταχεία αξιολόγηση αναγκών σχετικά με μια περιεκτική απάντηση στο COVID-19 

στο Νεπάλ (Απρίλιος) 

 

Σομαλία 

Ένα ενημερωτικό δελτίο για μια απάντηση COVID-19 χωρίς αναπηρία στη Σομαλία (σύνδεσμος σε pdf, 

Απρίλιος), από την ανθρωπότητα και την ένταξη και άλλους. 

 

Ηνωμένο Βασίλειο 

"Αργή, ασυνεπής και, μερικές φορές, αμελής" περίληψη των ζητημάτων που βγαίνουν από την 

κοινοβουλευτική έκθεση σχετικά με την ετοιμότητα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας για την 

πανδημία. (Ιούλιος, Doughty Street Chambers) 

  

Διαδικτυακό σεμινάριο για την γήρανση, ρατσισμός διακρίσεων και κορονοιος (Ιούλιος, ILC UK) 

  

Απάντηση COVID-19 χωρίς αναπηρία: Τι είναι, γιατί είναι σημαντικό και τι μπορούμε να μάθουμε από την 

απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Hannah Kuper et al, Wellcome Open Research) 

  

Πώς η κυβέρνηση παραβίασε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 17 φορές κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας (Ιούλιος, Υπηρεσία ειδήσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες) 

  

Σεμινάριο για τις επιπτώσεις της COVID-19 Crisis for Disability Policy , (Ιούνιος, LSE) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityrightsfund.org/covid-19-malawi-union-of-the-blind/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVLEoQk7-g9E
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/HI%2520Rapid%2520Need%2520Assessment%2520-%2520An%2520Inclusive%2520response%2520to%2520COVID-19%2520in%2520Nepal.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/HI%2520Rapid%2520Need%2520Assessment%2520-%2520An%2520Inclusive%2520response%2520to%2520COVID-19%2520in%2520Nepal.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/somalia20disability20inclusion20guidance20covid20192002042020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/somalia20disability20inclusion20guidance20covid20192002042020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://insights.doughtystreet.co.uk/post/102gcfh/slow-inconsistent-and-at-times-negligent
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ilcuk.org.uk/webinar-ageism-ableism-and-the-coronavirus/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-79
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-79
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilitynewsservice.com/coronavirus-how-the-government-breached-disabled-peoples-rights-17-times-during-the-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilitynewsservice.com/coronavirus-how-the-government-breached-disabled-peoples-rights-17-times-during-the-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.lse.ac.uk/Events/2020/06/202006231530/Implications-of-the-COVID-19-Crisis-for-Disability-Policy
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ΗΠΑ 

Πώς να επικεντρωθεί η αναπηρία στην τεχνολογική απόκριση στο COVID-19 . (Ιούλιος, Brookings) 

 Θανατηφόρες διακρίσεις: Ο ξεχασμένος αντίκτυπος του Covid-19 στα άτομα με αναπηρία (Ιούλιος, Forbes) 

  

Οι Αμερικανοί με αναπηρία χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη κατά τη διάρκεια πανδημίας, λένε 

υποστηρικτές (κλιπ ειδήσεων με μεταγραφή, Ιούνιος, PBS News Hour) 

  

Η ελευθερία για ορισμένους δεν είναι ελευθερία για όλους: COVID-19, ιδρύματα και δικαιώματα 

αναπηρίας. (Ιούνιος, Ιστολόγιο ορατότητας με αναπηρία) 

  

Επικέντρωση στις κοινότητες αναπηρίας και γήρανσης στις ομοσπονδιακές προσπάθειες αντιμετώπισης 

έκτακτης ανάγκης . (Ιούνιος, Κέντρο Αμερικανικής Προόδου) 

  

Μια άνιση απάντηση: COVID-19 και Αναπηρία (Μάιος, John Hopkins School of Public Health Expert 

Insights) 

  

Σχολιασμός «Όλοι οι οργανισμοί»: Η προοπτική των ΗΠΑ (Μάιος, Πανδημία Praxis) 

 

Βιετνάμ 

Συνεργασία κατά τη διάρκεια του Coronavirus - Μαρτυρίες από το Βιετνάμ (Μάιος, CBM) 

 

 

ΣΤ. Πηγές ανά αναπηρία 

 
Η έκθεση World Blind Union Amplifying Voices: Our Lives Our Say , Μαθαίνοντας από το COVID-19 

μέσα από τις εμπειρίες των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση σε όλο τον κόσμο. 

  

Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών Τυφλών στις 27 Ιουνίου: Μια ιστορική ημέρα για την αναγνώριση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με κώφωση . 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.brookings.edu/techstream/how-to-center-disability-in-the-tech-response-to-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.forbes.com/sites/sfrost/2020/07/06/deadly-discrimination/%231da9ea572b93#1da9ea572b93
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.pbs.org/newshour/show/americans-with-disabilities-need-more-support-during-pandemic-say-advocates
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.pbs.org/newshour/show/americans-with-disabilities-need-more-support-during-pandemic-say-advocates
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityvisibilityproject.com/2020/06/07/freedom-for-some-is-not-freedom-for-all/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.americanprogress.org/issues/disability/news/2020/06/16/486347/centering-disability-aging-communities-federal-emergency-response-efforts/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.americanprogress.org/issues/disability/news/2020/06/16/486347/centering-disability-aging-communities-federal-emergency-response-efforts/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/an-unequal-response-covid-19-and-disability.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.rhime.in/ojs/index.php/rhime/article/view/349/314
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cbm.org/news/news/news-2020/collaborating-during-coronavirus-testimonies-from-vietnam/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.worldblindunion.org/English/resources/Pages/General-Documents.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.wfdb.eu/2020/06/26/june-27th-a-historic-day-to-acknowledge-the-rights-of-persons-with-deafblindness/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.wfdb.eu/2020/06/26/june-27th-a-historic-day-to-acknowledge-the-rights-of-persons-with-deafblindness/
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COVID-19: Albilism Umbrela (AU) και οργανισμός για την ένταξη και την προώθηση των ατόμων με 

αλβινισμό (OIPPA) (Ταμείο για τα δικαιώματα αναπηρίας) 

  

Διαδικτυακό σεμινάριο από το Portal da Deficiência Visual (Portal of Visual Disability, όλα στα 

Πορτογαλικά), μια σειρά ζωντανών συζητήσεων σχετικά με την οπτική αναπηρία: πώς να κάνετε μαθήματα 

και υπηρεσίες . πώς να φτιάξετε προσβάσιμο διδακτικό υλικό · σχετικά με τις κατευθύνσεις και την 

κινητικότητα · ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων · smart-phone προσβασιμότητα και πώς να 

φτιάξετε ένα σχέδιο για μελέτες πληροφορικής . 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κώφωση και αλληλεγγύη στην πανδημία covid-19 (Μάιος, γνωμοδότηση BMJ) 

 

ΣΤ.1. Σκέψεις και αφήνοντας κανέναν πίσω 

Από τον Καναδά , 

 COVID-19, τα επακόλουθα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες: Ποια είναι η σχέση με την 

ηθική; (Μάιος, Wolbring ) 

Από την Ινδία, 

 Σχολιασμός «Όλα τα σώματα»: Ινδική προοπτική (Μάιος, Satendra Singh, RHiME ) 

 Οι γυναίκες με αναπηρίες έχουν αποκλειστεί στην κυβερνητική πολιτική κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας Covid (Ιούλιος, Behan Box) 

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

 Το Covid-19 δείχνει ότι οι ζωές ατόμων με μαθησιακή αναπηρία εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται 

ως ίδιες (Σεπτέμβριος, The BMJ Opinion) 

 Αναπηρία και COVID-19: Ένας θανατηφόρος ιός επιδεινώθηκε λόγω διακρίσεων (August, Yahoo! 

News) 

 Οι ασπίδες γυρίζουν τη λέξη «ευάλωτη» στο κεφάλι της (Ιούλιος, BBC) 

 " Ευάλωτα άτομα " και συζήτηση αυτής της ετικέτας. (Ιούλιος, Breakthrough UK) 

Από τις ΗΠΑ , 

 Το Crip Camp είναι μια απαραίτητη υπενθύμιση για το ποιοι είναι οι άνθρωποι με ειδικές 

ανάγκες (Απρίλιος, Crutches and Spice) 

 Έχουμε αναπηρία: Πώς έχει αποδειχθεί η πανδημία το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας (Απρίλιος, Forbes) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityrightsfund.org/covid-19-au-and-oippa/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityrightsfund.org/covid-19-au-and-oippa/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk1GWgWL7kDY
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk1GWgWL7kDY
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7v2-BK_wBD0
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DA1gZmFIgKOg
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DA1gZmFIgKOg
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAKNLD2wbs5U
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAKNLD2wbs5U
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2vPLY0OQlb0
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2vPLY0OQlb0
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/20/d-deafness-and-solidarity-in-the-covid-19-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wolbring.wordpress.com/2020/05/19/covid-19-its-aftermath-and-disabled-people-what-is-the-connection-to-ethics/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wolbring.wordpress.com/2020/05/19/covid-19-its-aftermath-and-disabled-people-what-is-the-connection-to-ethics/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.rhime.in/ojs/index.php/rhime/article/view/350/313
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.behanbox.com/women-with-disabilities-have-been-excluded-in-government-policy-during-the-covid-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.behanbox.com/women-with-disabilities-have-been-excluded-in-government-policy-during-the-covid-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.bmj.com/bmj/2020/09/01/covid-19-shows-that-the-lives-of-people-with-a-learning-disability-are-still-not-treated-as-equal/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.bmj.com/bmj/2020/09/01/covid-19-shows-that-the-lives-of-people-with-a-learning-disability-are-still-not-treated-as-equal/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://news.yahoo.com/disability-coronavirus-discrimination-ons-135611408.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/disability-53351241
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.breakthrough-uk.co.uk/blog/vulnerable-people
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://crutchesandspice.com/2020/04/05/crip-camp-is-a-needed-reminder-of-who-the-fuck-disabled-people-are/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://crutchesandspice.com/2020/04/05/crip-camp-is-a-needed-reminder-of-who-the-fuck-disabled-people-are/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.forbes.com/sites/drnancydoyle/2020/04/29/we-have-been-disabled-how-the-pandemic-has-proven-the-social-model-of-disability/
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 Η αναπηρία ως άξονας ανισότητας: Μια πανδημική εικόνα (Μάιος / Ιούνιος, υποσημειώσεις) 

 

 

Ζ. Συμπερίληψη στην προστασία και προσωρινά 

μέτρα 

Ζ.1. Επικοινωνίες και πληροφορίες 

Οι IDA και IDDC έχουν μια εκστρατεία προσβασιμότητας "για να ζητήσουν να είναι πλήρως προσβάσιμες 

οι πληροφορίες και οι επικοινωνίες για τη δημόσια υγεία γύρω από το COVID19" Καλούν τα Ηνωμένα 

Έθνη να αναλάβουν δράση για την ηγεσία αυτού (Μάιος, IDA). Δείτε τη σελίδα της καμπάνιας για άλλο 

υλικό υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος.  

  

Δήλωση σχετικά με την προσβάσιμη επικοινωνία για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Συνοπτικά: διαφανείς μάσκες, πληροφορίες σε μορφές κειμένου, χρήση 

εφαρμογών ομιλίας σε κείμενο και «θετική στάση απέναντι στην επικοινωνία». (Αύγουστος, Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Κωφών) 

  

Συζήτηση για την επικοινωνία χωρίς αποκλεισμούς κινδύνων : η παραμέληση των ατόμων με αναπηρία σε 

επικοινωνιακές εκστρατείες (Μάιος, BMJ) και τέσσερις συστάσεις για την επικοινωνία χωρίς 

αποκλεισμούς (Ιούνιος, Πρόληψη στο Διαδίκτυο). Και τα δύο άρθρα από Sapana Μπασνέτ Bista . 

 Ποιες είναι οι βασικές σκέψεις για τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία στα προγράμματα προώθησης 

της υγιεινής COVID-19; (Αύγουστος, πύλη απόδειξης αναπηρίας) 

 Καθορισμός της προσέγγισης του Sightsavers στην αλλαγή συμπεριφοράς στην επικοινωνία αλλαγής 

συμπεριφοράς (Ιούλιος, Sightsavers) 

Στον Καναδά , η Πανδημία επισημαίνει τα υπάρχοντα εμπόδια στην επικοινωνία για άτομα με 

αναπηρία (Μάιος, The Star) 

  

Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ένας οδηγός του ΔΟΜ για το πώς μπορεί η επικοινωνία κινδύνου 

και η κοινοτική δέσμευση (RCCE) να περιλαμβάνουν περιθωριοποιημένα και ευάλωτα άτομα; . 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.asanet.org/news-events/footnotes/may-jun-2020/research-policy/disability-axis-inequality-pandemic-illustration-disability-society
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.internationaldisabilityalliance.org/acessibility-campaign
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.internationaldisabilityalliance.org/un-take-action-covid19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.internationaldisabilityalliance.org/acessibility-campaign
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.internationaldisabilityalliance.org/acessibility-campaign
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/covid19_accessibility_infographic.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://wfdeaf.org/news/statement-on-accessible-communication-during-covid-19-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/06/sapana-basnet-bista-covid-19-and-the-neglect-of-people-with-disabilities-in-communication-campaigns/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/06/sapana-basnet-bista-covid-19-and-the-neglect-of-people-with-disabilities-in-communication-campaigns/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.preventionweb.net/experts/oped/view/72100
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.preventionweb.net/experts/oped/view/72100
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityevidence.org/questions-evidence/what-are-key-considerations-including-people-disabilities-covid-19-hygiene
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityevidence.org/questions-evidence/what-are-key-considerations-including-people-disabilities-covid-19-hygiene
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sightsavers.org/blogs/2020/07/sightsavers-behaviour-change/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://rocairo.iom.int/publications/how-can-risk-communication-and-community-engagement-rcce-include-marginalized-and
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://rocairo.iom.int/publications/how-can-risk-communication-and-community-engagement-rcce-include-marginalized-and
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Από το Ηνωμένο Βασίλειο , 

 COVID-19 Πέρα από τις λέξεις μια ιστορία χωρίς λέξεις για να βοηθήσει στην κατανόηση του 

Coronavirus. Άλλες ιστορίες περιλαμβάνουν καλές μέρες και κακές μέρες κατά τη διάρκεια των 

περιορισμών. 

Από τις ΗΠΑ , η πανδημία έκανε τη ζωή πιο δύσκολη για τους κωφούς. Οι λύσεις θα μπορούσαν να 

ωφελήσουν όλους. (Μάιος, Επισκόπηση τεχνολογίας) 

  

Στο Σουδάν, το Bridging the Gap ξεκινά μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης (Bridging the Gap) 

 

Ζ.2. Νοηματική γλώσσα 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο , 

 Η έλλειψη διερμηνέων νοηματικής γλώσσας οδηγεί σε νομική υπόθεση εναντίον της 

κυβέρνησης (Απρίλιος, BBC) 

 Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στις συνθήκες εργασίας που ερμηνεύουν τη νοηματική 

γλώσσα (Ιούνιος, Acadeafic ) 

 

Στις ΗΠΑ , 

 Δικαστή Παραγγελία στο Λευκό Οίκο για να συμπεριληφθεί η Νοηματική Γλώσσα 

σε Covid Ενημέρωση (Σεπτέμβριος, Δικαστικό Μέγαρο News Service) 

 Ο δικαστής διατάζει τον Andrew Cuomo να προσθέσει διερμηνέα νοηματικής γλώσσας στις 

ενημερώσεις του coronavirus (May, Democrat and Chronicle) 

 

 

Ζ.3. Μάσκες / καλύμματα προσώπου 

 

Κανόνες για τη χρήση μάσκας και εξαιρέσεων 

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://booksbeyondwords.co.uk/downloads-shop/beating-the-virus
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.technologyreview.com/2020/05/28/1002314/clear-mask-captioning-live-transcription-deaf-coronavirus-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.technologyreview.com/2020/05/28/1002314/clear-mask-captioning-live-transcription-deaf-coronavirus-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://bridgingthegap-project.eu/bridging-the-gap-launches-an-awareness-raising-campaign-on-covid-19-in-sudan/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.com/news/disability-52323854
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.com/news/disability-52323854
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://acadeafic.org/2020/06/10/interpreting/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://acadeafic.org/2020/06/10/interpreting/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.courthousenews.com/judge-orders-white-house-to-include-sign-language-in-covid-briefings/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.courthousenews.com/judge-orders-white-house-to-include-sign-language-in-covid-briefings/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://eu.democratandchronicle.com/story/news/politics/albany/2020/05/11/judge-orders-andrew-cuomo-add-asl-interpreter-covid-19-briefings/3112892001/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://eu.democratandchronicle.com/story/news/politics/albany/2020/05/11/judge-orders-andrew-cuomo-add-asl-interpreter-covid-19-briefings/3112892001/
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 Πώς οι εξαιρέσεις μάσκας προσώπου έχουν διαιρέσει τη γνώμη - ακόμη και μεταξύ ατόμων με ειδικές 

ανάγκες (Αύγουστος, Disability Horizons) 

 Λιανικοί πελάτες και καλύμματα προσώπου / μάσκες (Ιούλιος, Επιχειρηματικό Φόρουμ Αναπηρίας) 

 Οι υποστηρικτές των Lipreaders έδωσαν εξαίρεση στα καλύμματα προσώπων στις δημόσιες 

συγκοινωνίες (Ιούνιος, Limping Chicken) 

Από τις ΗΠΑ , 

 Οι πολιτικές ADA και μάσκας προσώπου (Αύγουστος, Κέντρο Νοτιοανατολικής ADA) 

 

Δείχνοντας ότι έχετε απαλλαγή από τη χρήση μάσκας 

Δείτε για παράδειγμα το κορδόνι και την κάρτα UK Disability Horizons . 

 

Άτομα που προσπαθούν να κάνουν κατάχρηση εξαιρέσεων μάσκας 

Στις ΗΠΑ : εκδόθηκαν ορισμένες δόλιες αξιώσεις εξαίρεσης . (Ιούνιος, Υπουργείο Δικαιοσύνης) 

Κάλυψη για την αναπηρία Scoop . 

 Η καυτή νέα ακροδεξιά τάση: Υποστηρίζοντας την αναπηρία να αποφύγετε να φοράτε μάσκα (Μάιος, 

The Daily Beast) 

 

Ανησυχίες για μάσκες ή παρενόχληση όσων δεν τα φορούν 

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

 Μάσκα προσώπου: Δύο αδελφές που έκαναν χειλοανάγνωση κακοποιήθηκαν για ανύψωση της μάσκας 

τους στο τρένο (Ιούλιος, BBC) 

 Maskcast : «αγωνίζομαι ευγενικά» podcast με μεταγραφή (Ιούλιος, BBC Ouch) 

 «Οι μάσκες προσώπου θα μπορούσαν να αυξήσουν το άγχος για άτομα με παραμορφώσεις » (Ιούνιος, ο 

Guardian) 

 Ο ανάπηρος δικηγόρος «αηδιασμένος» αφού παρενοχλήθηκε επειδή δεν φορούσε μάσκα 

προσώπου (Ιούλιος, Daily Star) 

 

Επικοινωνία ενώ φοράτε μάσκα 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityhorizons.com/2020/08/how-the-face-mask-exemptions-have-divided-opinion-even-between-disabled-people/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityhorizons.com/2020/08/how-the-face-mask-exemptions-have-divided-opinion-even-between-disabled-people/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://businessdisabilityforum.org.uk/knowledge-hub/resources/retail-customers-and-face-coverings/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://limpingchicken.com/2020/06/15/breaking-lipreaders-given-exemption-on-face-coverings-on-public-transport/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://limpingchicken.com/2020/06/15/breaking-lipreaders-given-exemption-on-face-coverings-on-public-transport/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.adasoutheast.org/ada/publications/legal/ada-and-face-mask-policies.php
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://shop.disabilityhorizons.com/products/ppe/mask-exemption-travel-card-lanyard-or-clip-badge/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-warns-inaccurate-flyers-and-postings-regarding-use-face-masks-and
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityscoop.com/2020/07/07/face-mask-exempt-cards-ada-fake/28559/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thedailybeast.com/the-hot-new-far-right-coronavirus-trend-is-claiming-a-disability-to-avoid-wearing-a-mask
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-53539468
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-53539468
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/programmes/p08lr3hh
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/jun/16/james-partridge-face-masks-could-increase-anxiety-for-people-with-disfigurements
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/disabled-lawyer-disgusted-after-being-22394105
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/disabled-lawyer-disgusted-after-being-22394105
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Χρήσιμο νήμα twitter σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής σε κωφά άτομα φορώντας μάσκες 

προσώπου . (Ιούνιος, @thatdeafgirlkj) 

  

Από το Ηνωμένο Βασίλειο , είμαι εν μέρει κωφός. Όταν ήρθε η μάσκα, έπρεπε να ξαναχτίσω τον κόσμο 

μου (Αύγουστος, Guardian) 

  

Από τις ΗΠΑ , το να είσαι κωφός στην πανδημία σημαίνει να παλεύεις για το δικαίωμά σου 

να ακούγεται (Αύγουστος, Cosmopolitan) 

 

Διαφανείς μάσκες 

Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φορούν μάσκες με διαφανές υφασμα (Αύγουστος, 

SBS News) 

  

Από το Βέλγιο , διαφανείς μάσκες βοηθούν στην επικοινωνία για άτομα με προβλήματα ακοής (ΟΗΕ). 

  

Στη Γαλλία , το " masque inclusif " (Ιούλιος, L'Usine Nouvelle). 

  

Στην Ινδία , πρέπει να αλλάζουμε διαφανείς μάσκες; (Ιούλιος, The Hindu) 

  

Στην Κένυα , κατάρρευση των εμποδίων, μία μάσκα τη φορά (LFTW) 

  

Στην Ουγκάντα, μια ομάδα που χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πλαστικό για να κάνει καθαρές μάσκες 

προσώπου (Ιούνιος, Social Innovation Academy) 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο , 

 Η κυβέρνηση προσφέρει 250.000 καθαρές μάσκες προσώπου για να υποστηρίξει άτομα με απώλεια 

ακοής (Σεπτέμβριος, Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας) 

Από τις ΗΠΑ , 

 Η ζήτηση αυξάνεται για διαφανούς μάσκες προσώπου καθώς η πανδημία διογκώνεται (Ιούλιος, NPR) 

 Η πρώτη διαφανής μάσκα με καταχώριση FDA στον κόσμο (Ιούνιος, Yanko Design) 

 Οι διαφανείς μάσκες προσώπου γίνονται σωτήρια για την κοινότητα των κωφών (13 Μαΐου ABC) 

 Αυτός ο σχεδιαστής κατασκευάζει μάσκες για άτομα με ειδικές ανάγκες (Ιούνιος, Freethink ) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://twitter.com/thatdeafgirlkj/status/1269316958786371585
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://twitter.com/thatdeafgirlkj/status/1269316958786371585
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/aug/20/deaf-people-mask-wearing-lipreading
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/aug/20/deaf-people-mask-wearing-lipreading
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cosmopolitan.com/politics/a33522127/deaf-coronavirus-clear-masks/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cosmopolitan.com/politics/a33522127/deaf-coronavirus-clear-masks/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cosmopolitan.com/politics/a33522127/deaf-coronavirus-clear-masks/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.un.org/en/coronavirus/transparent-masks-aid-communication-hard-hearing
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.usinenouvelle.com/editorial/made-in-france-le-masque-inclusif-pour-les-sourds-et-malentendants.N986624
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thehindu.com/sci-tech/health/should-we-switch-to-transparent-masks/article32079535.ece
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.light-for-the-world.org/breaking-down-barriers-one-mask-time
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://socialinnovationacademy.org/kimuli-fashionability-on-cgtn-africa/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://socialinnovationacademy.org/kimuli-fashionability-on-cgtn-africa/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.gov.uk/government/news/government-delivers-250000-clear-face-masks-to-support-people-with-hearing-loss
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/07/28/893071631/demand-surges-for-see-through-face-masks-as-pandemic-swells
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.yankodesign.com/2020/06/27/worlds-first-transparent-fda-registered-n99-smart-mask-with-uv-c-sterilizing-that-shows-off-your-smile/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.13abc.com/content/news/Clear-face-masks-are-a-life-line-for-the-deaf-community--570644311.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.freethink.com/articles/masks-for-people-with-disabilities
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Η. Φυσική απόσταση και απομόνωση 

Στην Ιταλία , Κοινωνική απόσταση για άτομα με προβλήματα όρασης στην Ιταλία - φωτογραφική ιστορία με 

διαφορετικά άτομα (Ιούλιος, BBC) 

  

Στο Περού , τι σημαίνει καραντίνα για άτομα με αναπηρία; (Μάιος, IDS) 

 

 

 

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

 Τυφλός κατά τη διάρκεια των περιοριστικών: «Νιώθω σαν να βρίσκομαι σε διαφορετικό 

πλανήτη» σύντομο βίντεο από το BBC (Αύγουστος) 

 Ο αντίκτυπος της κοινωνικής απόστασιοποίησης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία δεν έχουν 

μεγάλο βαθμό αναπηρίας (Everyday Society, June) 

 Ένα τηλεφώνημα δεν υποκαθιστά το απογευματινο τσαι: πώς η έλλειψη κοινωνικής μέριμνας στο 

Ηνωμένο Βασίλειο πλήττει άτομα με ειδικές ανάγκες στα περιοριστικά μέτρα (Ιούνιος, Guardian) 

 Η φυσική απόσταση κάνει τη ζωή πιο δύσκολη για τους τυφλούς - απλώς ρωτήστε τον φίλο μου Dave 

(May, The Guardian) 

 Το αίνιγμα του κοραναϊού όταν το στόμα σας είναι το «χέρι» σας (Μάιος, BBC) 

Στις ΗΠΑ , 

 Όταν ο σχεδιασμός δρόμου αφήνει πίσω τους μερικούς ανθρώπους (Αύγουστος, Bloomberg City Lab) 

 Μια πρωτοβουλία της Βοστώνης επιδιώκει να μειώσει τα εμπόδια στην προσβασιμότητα σε 

εστιατόρια (Ιούλιος, Boston Globe) 

 COVID-19 και τύφλωση: γιατί η νέα διάσταση απομάκρινσης από τα αγγίγματα στον φυσικό κόσμο 

προκαλέι δυσφορία στα άτομα με προβλήματα όρασης (Ιούνιος, Nicholas A. Giudice) 

 

Θ. Απαγορευτικά μέτρα και περιορισμός 

Η λήψη περιοριστικών απαγορευτικών μέτρων καθιστά τον κόσμο πιο προσβάσιμο για 

ορισμένους 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/in-pictures-53403780
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ids.ac.uk/opinions/covid-19-and-quarantine-in-peru-what-does-this-mean-for-people-with-disabilities/%3Futm_campaign%3DNews%2520at%2520IDS%252029%2520May%25202020%26utm_source%3DemailCampaign%26utm_content%3D%26utm_medium%3Demail
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-scotland-53877366
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-scotland-53877366
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/27/physical-distancing-makes-life-harder-for-blind-people-just-ask-my-friend-dave
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.com/news/disability-52402482
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-13/do-bike-lanes-have-an-accessibility-problem
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bostonglobe.com/2020/07/10/business/boston-initiative-seeks-improve-accessibility-restaurants/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bostonglobe.com/2020/07/10/business/boston-initiative-seeks-improve-accessibility-restaurants/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://medium.com/%40nicholas.giudice/covid-19-and-blindness-why-the-new-touchless-physically-distant-world-sucks-for-people-with-2c8dbd21de63
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://medium.com/%40nicholas.giudice/covid-19-and-blindness-why-the-new-touchless-physically-distant-world-sucks-for-people-with-2c8dbd21de63
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Από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

 Η αντίληψή μου για την πανδημία: βλέποντας τον κόσμο ανοιχτό για άτομα με ειδικές 

ανάγκες (Αύγουστος, Guardian) 

 Γιατί το coronavirus μπορεί να κάνει τον κόσμο πιο προσβάσιμο (Μάιος, BBC) 

 Πώς τα άτομα με ειδικές ανάγκες επιλύουν προβλήματα στην πανδημία (Μάιος, BBC) 

 Είμαι ανάπηρος και δεν θέλω να λήξει τα περιοριστικά μέτρα (Μάιος, Μετρό) 

Από τις ΗΠΑ , όταν ο κόσμος έκλεισε (καραντίνα), τον νιώσαμε σαν ανοικτό  (Αύγουστος, New York Times) 

 

 

Ι. Ιδρύματα και εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης 

 

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις απαντήσεις της Μακροχρόνιας Φροντίδας στο COVID-

19, ανατρέξτε στο LTCcovid έναν ιστότοπο από το Διεθνές Δίκτυο Πολιτικής Μακροχρόνιας Φροντίδας. 

  

Σε Διεθνές επίπεδο, 

 Το COVID-19 Disability Rights Monitor (DRM) απαιτεί έκτακτη απάντηση στην καταστροφική 

κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε ιδρύματα (Ιούλιος) 

 Σύντομη πολιτική του Π.Ο.Υ για την πρόληψη και τη διαχείριση του COVID-19 σε υπηρεσίες 

μακροχρόνιας φροντίδας (Ιούλιος) 

 

Στην Αυστραλία , 

 Αποτυχία Coronavirus: καμία βοήθεια για τους ηλικιωμένους από τις ομοσπονδιακές αρχές , 

(Αύγουστος, The Australian) 

 «Looming» COVID-19 εκτάκτου ανάγκης στα σπίτια αναπηρίας (Αύγουστος, The Times) 

 Τα κρούσματα ιού κοροναϊού αυξάνονται στην περιοχή της βικτοριας σε σπίτια φροντίδας για άτομα με 

αναπηρία (Αύγουστος, ABC) Επίσης στο Guardian . (Αύγουστος) 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/aug/14/my-pandemic-epiphany-watching-the-world-open-up-for-disabled-people
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/aug/14/my-pandemic-epiphany-watching-the-world-open-up-for-disabled-people
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.com/future/article/20200513-why-the-coronavirus-can-make-the-world-more-accessible
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/disability-52369053
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ltccovid.org/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://covid-drm.org/en/statements/emergency-response
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://covid-drm.org/en/statements/emergency-response
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theaustralian.com.au/nation/politics/coronavirus-federal-government-and-aged-care-regulator-had-no-covid-plan-commission-hears/news-story/8fdd5902d672012553fce868efab2ca6
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theage.com.au/national/victoria/looming-covid-19-emergency-in-disability-support-homes-20200730-p55h4a.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.abc.net.au/news/2020-08-07/fears-coronavirus-spreading-disability-group-home-care-victoria/12535692
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.abc.net.au/news/2020-08-07/fears-coronavirus-spreading-disability-group-home-care-victoria/12535692
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/australia-news/2020/aug/16/victoria-calls-on-federal-help-to-contain-covid-19-outbreaks-in-residential-disability-care
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Στο Βέλγιο , 

 Όταν χτύπησε το COVID-19, πολλοί ηλικιωμένοι αφέθηκαν να πεθάνουν (Αύγουστος, New York 

Times). 

 Έμεινε πίσω στην εποχή του COVID-19 (σύνδεσμος προς pdf, Ιούλιος, ΓΧΣ). Οι Γιατροί 

Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) μοιράζονται εμπειρίες από την παρέμβασή του σε κέντρα φροντίδας στο Βέλγιο. 

 

Στην Ευρώπη , 

 ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία των μονάδων φροντίδας κατά τη διάρκεια της κρίσης 

COVID-19 ; (Ιούνιος, COVID-19 Health Systems Response Monitor). Περιλαμβάνει το φάσμα των 

μέτρων που έχουν ληφθεί, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αξιοσημείωτων κενών: όπου οι χώρες δεν 

συγκέντρωσαν δεδομένα. έλλειψη ιατρικής παροχής χρονοδιάγραμμα περιορισμού των εξωτερικών 

επισκέψεων · ελλείψεις στο Μετρα Ατομικης Προστασιας · περιορισμένες διενέργεια διαγνωριστων 

δοκιμασιων σε τροφίμουν και στο προσωπικό · περιορισμένη οικονομική βοήθεια και εναπομείνασες 

ευπάθειες. 

 

Στην Ινδονησία , 

 οι Ξεχασμένοι Άνθρωποι : «Τα θεσμικά όργανα της Ινδονησίας, όπου τα περιοριστικά μέρεα της 

καραντίνας αποκτούν ακόμη πιο δισχερεή«». (Μάιος, Ασία-Ειρηνικό) 

 COVID-19: Ινδονησιακός Σύλλογος Ψυχικής Υγείας (IMHA) (Μάιος, DRF) 

 

Στη Σερβία , το Covid-19 και οι ελλείψεις της θεσμικής φροντίδας στη Σερβία (Ιούνιος, Pescanik ) 

  

Στη Σουηδία , τι συμβαίνει στα κέντρα φροντίδας της Σουηδίας ; (Μάιος, BBC) 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

 Φροντίστε να χάθεί η βούληση των τροφίμων στις μονάδες φροντίδας μέσα από την επιβολή των 

περιορισμών στην αγγλια μέσα σε περιορισμούς Covid στην Αγγλία (Αύγουστος, ο Guardian) Ομοίως, 

ο Covid κυβερνά « αφήνοντας τους περιθαλπόμενους να αισθάνονται εγκαταλειμμένοι » (Αύγουστος, 

BBC) 

 Περισσότεροι από 25.000 ασθενείς αποκλειστηκαν από την περίθαλψη σε κρίσιμες μέρες 30 ημέρες πριν 

από τον έλεγχο ρουτίνας. (Ιούνιος, Ανεξάρτητος). Οι ασθενείς εκτοπίστηκαν από νοσοκομεία σε 

μονάδες φροντίδας χωρίς να γνωρίζουν εάν είχαν κοροναϊό. (Ιούλιος, Guardian) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nytimes.com/2020/08/08/world/europe/coronavirus-nursing-homes-elderly.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.msf.org/sites/msf.org/files/2020-07/Left%2520behind%2520-%2520MSF%2520care%2520homes%2520in%2520Belgium%2520report.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/06/08/what-measures-have-been-taken-to-protect-care-homes-during-the-covid-19-crisis/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/06/08/what-measures-have-been-taken-to-protect-care-homes-during-the-covid-19-crisis/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://madinasia.org/2020/05/the-forgotten-people/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityrightsfund.org/covid-19-indonesian-mental-health-association-imha/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://pescanik.net/covid-19-and-the-flaws-of-institutional-care-in-serbia/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-52704836
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/aug/12/care-home-residents-losing-will-to-live-amid-covid-restrictions-in-england
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/aug/12/care-home-residents-losing-will-to-live-amid-covid-restrictions-in-england
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/aug/12/care-home-residents-losing-will-to-live-amid-covid-restrictions-in-england
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/aug/12/care-home-residents-losing-will-to-live-amid-covid-restrictions-in-england
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/aug/12/care-home-residents-losing-will-to-live-amid-covid-restrictions-in-england
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/aug/12/care-home-residents-losing-will-to-live-amid-covid-restrictions-in-england
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-53750623
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-care-homes-nhs-hospital-discharges-deaths-a9544671.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/world/2020/jul/29/coronavirus-english-care-homes-policy-reckless-mps-say%3FCMP%3Dshare_btn_tw
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/world/2020/jul/29/coronavirus-english-care-homes-policy-reckless-mps-say%3FCMP%3Dshare_btn_tw
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 Φροντίδες στην Αγγλία «ρίχτηκαν στους λύκους» κατά τη διάρκεια πανδημίας (Ιούλιος, Financial 

Times) 

 Χιλιάδες μπορεί να έχουν πεθάνει σε κέντρα φροντίδας αφού οι οικογένειες «εμποδίστηκαν να τις 

αποβάλλουν» (Ιούνιος, The Telegraph) 

 Coronavirus: Οι μονάδες φροντίδας  του Devon «χτυπήθηκαν τόσο γρήγορα» (Ιούνιος, BBC) 

 τα αποτελέσματα της καραντίνας στην ψυχική υγεία περιθαπομένων των κατοίκων στις μονάδες 

φροντίδας (Μάιος, The Observer) 

 

Στις ΗΠΑ , 

 «Απλώς τον πέταξαν σαν σκουπίδια»: Κέντρα φροντίδας υγείας εκδιώκουν ευάλωτους 

κατοίκους (Ιούνιος, New York Times) 

 Στη Μασαχουσέτη, "Απελευθερώστε τους ανθρώπους μας!" Οι πρώην ψυχιατρικοί ασθενείς απαιτούν 

COVID-19 λογοδοσία σε κρατικές εγκαταστάσεις (Μάιος, Mad στην Αμερική) 

 

Μέλλον των εγκαταστάσεων περίθαλψης και αποϊδρυματοποίηση 

 

Σε Διεθνές επίπεδο, 

 Διαδικτυακό σεμινάριο για την αποϊδρυματοποίηση: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το COVID-

19 (Inclusion International). 

 Περιορίστηκε πολύ πριν τη λήψη μέτρων στο πλαίσιο καραντίνας για  από τον coronavirus (Μάιος, The 

Hill) 

 Διεθνείς προοπτικές για το COVID-19 και το μέλλον των κέντρων φροντίδας υγείας σπιτιών (Balsillie 

School of International Affairs). 

 

Στον Καναδά , 

 Το COVID-19 ανανεώνει τον αγώνα εντάντια για τα αντικαπιταλιστικά μοντέλα φροντίδας  (Μάιος, 

Καναδική Διάσταση) 

 

Από την Ευρώπη , 

 Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα « Ασφάλεια μέσω της ένταξης: Η περίπτωση της αποϊδρυματοποίησης 

έκτακτης ανάγκης » (Ιούνιος, από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση και άλλους). 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ft.com/content/63cbb7fe-e27c-4d69-a743-c109bc6136b2
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.telegraph.co.uk/money/consumer-affairs/thousands-may-have-died-care-homes-families-blocked-discharging/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.telegraph.co.uk/money/consumer-affairs/thousands-may-have-died-care-homes-families-blocked-discharging/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.com/news/uk-england-52825797
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/may/30/calls-to-lift-lockdown-in-uk-care-homes-over-fears-for-residents-mental-health
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nytimes.com/2020/06/21/business/nursing-homes-evictions-discharges-coronavirus.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nytimes.com/2020/06/21/business/nursing-homes-evictions-discharges-coronavirus.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.madinamerica.com/2020/05/free-our-people-ex-psychiatric-patients-demand-covid-19-accountabilityy-in-state-run-facilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.madinamerica.com/2020/05/free-our-people-ex-psychiatric-patients-demand-covid-19-accountabilityy-in-state-run-facilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://inclusioninternational.cmail19.com/t/ViewEmail/t/4A444736E40AD0D82540EF23F30FEDED/0E4326820B03C5D4F7E8006BBCB98688
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://inclusioninternational.cmail19.com/t/ViewEmail/t/4A444736E40AD0D82540EF23F30FEDED/0E4326820B03C5D4F7E8006BBCB98688
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://inclusioninternational.cmail19.com/t/ViewEmail/t/4A444736E40AD0D82540EF23F30FEDED/0E4326820B03C5D4F7E8006BBCB98688
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://thehill.com/opinion/civil-rights/497300-locked-up-long-before-the-coronavirus-lockdown
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.balsillieschool.ca/the-long-term-care-pandemic-international-perspectives-on-covid-19-and-the-future-of-nursing-homes/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://canadiandimension.com/articles/view/covid-19-renews-the-struggle-for-anti-capitalist-care-models
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://enil.eu/events/webinar-safety-through-inclusion-the-case-for-emergency-deinstitutionalisation/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://enil.eu/events/webinar-safety-through-inclusion-the-case-for-emergency-deinstitutionalisation/
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Από την Ιρλανδία , τα γηροκομεία πρέπει να γίνουν παρελθόν (Μάιος, The Irish Times). 

  

Από τις ΗΠΑ , 

 Ήρθε η ώρα να καταργήσετε τα γηροκομεία , (Αύγουστος, The Nation) 

 Εν μέσω θανατηφόρου ιού, οι υποστηρικτές πιέζουν για εναλλακτικές υπηρεσίες νοσηλευτικής 

φροντίδας (Ιούνιος, Undark ) 

 Τερματισμός των παγίδων του θανάτου (Ιούνιος, The Progressive) 

 Η πανδημία COVID-19 το καθιστά σαφές: Ήρθε η ώρα να κλείσουν οριστικά ιδρύματα (Μάιος, 

ριζωμένοι στα δικαιώματα) 

  

 

ΙΑ. Εξερχόμενοι από την καραντίνα 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο , 

 Οδηγίες για επιχειρήσεις σχετικά με την επιστροφή στην επιχείρηση: υποστήριξη εργαζομένων με 

ειδικές ανάγκες μετά την  (Business Disability Forum) 

 Είμαι shielder που βγήκε για πρώτη φορά. Πώς παραμένω ασφαλής ; (Αύγουστος, Guardian) 

 «Χωρίς καρδιά και απερίσκεπτοι» για να αναγκάσουν την επιστροφη των τροφιμων που διαβιουν σε 

υποβοηθούμενες στέγες στη δουλειά τους χωριςμςτρα προστασιας», λέει το Συνδικαλιστικό Συνέδριο 

(Ιούλιος, Guardian) Περισσότερα σχετικά με την επιστροφή στη δουλειά από το BBC (Αύγουστος) 

 Το ένα πέμπτο των ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν θα εγκαταλείψει τις στεγες διαβιωσης έως ότου βρεθεί 

ένα εμβόλιο (Ιούλιος, το Independent) 

 Το 58% των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των χρόνιων ασθενών αισθάνονται ανήσυχοι για τη 

χαλάρωση των μετρων της καραντίνας  Αποτελέσματα της έρευνας. (Ιούλιος, Ορίζοντες Αναπηρίας) 

 Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες «κινδυνεύουν να πέσουν στα κενα που οδηγουν οι παρελλειψεις» των 

καταλληλων πολιτικών και μετρων (Ιούλιος, BBC) 

 Η καραντίνα μπορεί να είναι ευκολότερο αλλά όχι για άτομα με ειδικές ανάγκες όπως εγώ (June, 

Huffington Post) 

 Η χρόνια ασθένεια με έκανε να γίνω εμπειρογνώμονας για την απομόνωση : εδώ μπορείτε να 

ξεκουραστείτε από το κλείδωμα (Ιούνιος, The Guardian) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.irishtimes.com/opinion/nursing-homes-must-be-made-a-thing-of-the-past-1.4257422
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thenation.com/article/society/abolish-nursing-homes/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://undark.org/2020/06/19/covid-19-nursing-home-alternatives/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://undark.org/2020/06/19/covid-19-nursing-home-alternatives/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://progressive.org/magazine/shut-down-the-death-traps-ervin-200604
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://rootedinrights.org/the-covid-19-pandemic-makes-it-clear-its-time-to-permanently-close-institutions/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/world/2020/aug/11/im-a-shielder-out-first-time-how-stay-safe-rules-relaxed-england-shops-beach
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/world/2020/jul/30/forcing-shielding-people-back-to-work-heartless-and-reckless-says-tuc
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/world/2020/jul/30/forcing-shielding-people-back-to-work-heartless-and-reckless-says-tuc
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/business-53826719
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/disability-coronavirus-leave-home-vaccine-safe-shielding-august-lockdown-a9621871.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/disability-coronavirus-leave-home-vaccine-safe-shielding-august-lockdown-a9621871.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityhorizons.com/2020/07/58-of-disabled-and-chronically-ill-people-feel-anxious-about-the-easing-of-lockdown-rules/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityhorizons.com/2020/07/58-of-disabled-and-chronically-ill-people-feel-anxious-about-the-easing-of-lockdown-rules/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityhorizons.com/2020/07/58-of-disabled-and-chronically-ill-people-feel-anxious-about-the-easing-of-lockdown-rules/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-53491522
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/lockdown-shielding-disabled_uk_5ed4c466c5b639370b5cfc4b
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jun/02/isolation-is-hard-going-but-then-so-is-escaping-it-how-to-ease-your-way-out-of-lockdown
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jun/02/isolation-is-hard-going-but-then-so-is-escaping-it-how-to-ease-your-way-out-of-lockdown
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jun/02/isolation-is-hard-going-but-then-so-is-escaping-it-how-to-ease-your-way-out-of-lockdown
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 Εμπειρογνώμονες αποκρούουν τη χαλάρωση των μέτρων της καραντινας για τον κορονοιο για όσους 

διαμένουν σε στέγες υποβοηθούμενης διαβίωσης στην Αγγλίας (Μάιος, The Guardian) 

 

Στις ΗΠΑ , 

 Η τοπική αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία στην ανάπτυξη και την εφαρμογή σχεδίων 

επανέναρξης ; (Ιούλιος, Παγκόσμιο Ινστιτούτο Αναπηρίας) 

 

ΙΒ. Κοινωνική προστασία και υπηρεσίες 

Το CIP κάνει μια ζωτική περίληψη των παγκόσμιων απαντήσεων στην κοινωνική προστασία για τα άτομα με 

αναπηρία. Αυτή η συλλογή από τον Μάιο επισημαίνει τις απαντήσεις από 55 χώρες που έλαβαν σημαντικά 

μέτρα ανακουφισης για τα άτομα με αναπηρία. Βασικά μέτρα ήταν η παροχή οικονομικών ενισχύσενων, οι 

ενισχύσεις σε είδος και η προσαρμογή των μηχανισμών παράδοσης σε πανδημικές συνθήκες. 

  

Το COVID-19 Disability Rights Monitor καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε τρόφιμα, 

φάρμακα και βασικές προμήθειες για άτομα με αναπηρία (Σεπτέμβριος) 

  

Διαδικτυακό σεμινάριο για την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική προστασία για την 

αποκατάσταση του COVID-19 και μετά (Σεπτέμβριος, SocialProtection.org) νήμα Twitter με βασικά σημεία 

από το σεμινάριο (Valentina Barca). 

  

Φύλο και ένταξη στις απαντήσεις κοινωνικής προστασίας κατά τη διάρκεια του COVID-19 (Μάιος, Γραμμή 

βοήθειας ειδικών συμβουλών, DFID, GIZ). Περιλαμβάνει συζήτηση για άτομα με αναπηρία. 

  

Το ιστολόγιο για την οικονομική ανάκαμψη ξεκινά με παιδιά (και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με 

αναπηρία) : Η ώθηση για καθολική μεταφορά οικονομικών ενιχσύσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

ως απάντηση στο COVID-19. (Μάιος, SocialProtection.org) 

 

Απαντήσεις ανά χώρα 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wid.org/2020/07/22/is-your-local-government-including-people-with-disabilities-in-developing-and-implementing-reopening-plans/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wid.org/2020/07/22/is-your-local-government-including-people-with-disabilities-in-developing-and-implementing-reopening-plans/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://inclusive-policy.org/2020/05/22/an-initial-overview-of-specific-social-protection-measures-for-persons-with-disabilities-and-their-families-in-response-to-covid-19-crisis/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://covid-drm.org/en/statements/covid-19-disability-rights-monitor-calls-on-governments-to-ensure-access-to-food-medication-and-essential-supplies-for-persons-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://covid-drm.org/en/statements/covid-19-disability-rights-monitor-calls-on-governments-to-ensure-access-to-food-medication-and-essential-supplies-for-persons-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://socialprotection.org/inclusion-persons-disabilities-social-protection-covid-19-recovery-and-beyond
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://socialprotection.org/inclusion-persons-disabilities-social-protection-covid-19-recovery-and-beyond
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://socialprotection.org/inclusion-persons-disabilities-social-protection-covid-19-recovery-and-beyond
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://twitter.com/ValentinaBarca_/status/1302719054365560833
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://twitter.com/ValentinaBarca_/status/1302719054365560833
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://socialprotection.org/discover/publications/gender-and-inclusion-social-protection-responses-during-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.socialprotection.org/discover/blog/economic-recovery-begins-children-and-older-people-and-people-disabilities-urge
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.socialprotection.org/discover/blog/economic-recovery-begins-children-and-older-people-and-people-disabilities-urge
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Στον Καναδά , δυσχαιρές το οικονομικό μέλλον για τους Καναδούς με αναπηρίες, συνθήκες 

υγείας (Αύγουστος, The Chronicle Herald) 

 

Στην Κένυα, το Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία στέλνει μηνύματα σχετικά με τις μεταφορές 

οικονομικών ενισχύσεων COVID-19 για Άτομα με Αναπηρία (Μάιος, NCPWD) 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο , άτομα με ειδικές ανάγκες αρνήθηκαν την έκταση οικονομική υποστήριξη εν όψη 

του Covid (Ιούνιος, Consortium Benefits Consortium) 

 

 

  

Στις ΗΠΑ , 

Για να λάβουν οφέλη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα άτομα με ειδικές ανάγκες εμποδίζονται από την 

γραφειοκρατία  να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έγραφα, πρέπει να συμπληρώσουν χαρτιά γεγονός που 

οδηγεί σε αντεγκλήσεις (Μάιος, Washington Post) 

 

 

 

ΙΓ. Υγεία, θεραπεία και ανάρρωση 

Ηθική αναπηρίας στην κρίση του κοροναϊού , (Satendra Singh, Journal of Family Medicine and Primary Care) 

  

Δοκίμιο για τα Δικαιώματα Αναπηρίας ως Απαραίτητο Πλαίσιο για τα Πρότυπα Φροντίδας Κρίσεων και το 

Μέλλον της Φροντίδας Υγείας (Ιούνιος, Έκθεση Hastings Center) 

  

Αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ατόμων με αναπηρίες κατά τη διάρκεια του COVID-19 (Ιούνιος, 

Παγκόσμια Τράπεζα) 

 

Θεραπεία και κλινικές δοκιμές: προτεραιότητα και διαθεσιμότητα 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thechronicleherald.ca/opinion/national-perspectives/covid-19-financial-future-grim-for-canadians-with-disabilities-health-conditions-483509
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thechronicleherald.ca/opinion/national-perspectives/covid-19-financial-future-grim-for-canadians-with-disabilities-health-conditions-483509
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.ncpwd.go.ke/images/KEY_MESSAGES_COVID_19_CASH_TRANSFER_FOR_PWDs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.ncpwd.go.ke/images/KEY_MESSAGES_COVID_19_CASH_TRANSFER_FOR_PWDs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.ncpwd.go.ke/images/KEY_MESSAGES_COVID_19_CASH_TRANSFER_FOR_PWDs.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.jfmpc.com/article.asp%3Fissn%3D2249-4863%3Byear%3D2020%3Bvolume%3D9%3Bissue%3D5%3Bspage%3D2167%3Bepage%3D2171%3Baulast%3DSingh
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hast.1128
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hast.1128
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.worldbank.org/health/meeting-health-needs-persons-disabilities-during-covid-19-coronavirus
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Από τη Χιλή , τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι τελευταία στη λίστα για τον αναπνευστήρα (στα Ισπανικά, 

Ιούνιος, Publimetro). 

  

Στη Νέα Ζηλανδία , η εφαρμογή ανίχνευσης COVID-19 «αχρησιμοποίητη» για τυφλούς και άτομα με 

χαμηλή όραση (Μάιος, News Hub) 

  

Στη Ρουμανία, επείγουσα προσφυγή που ζητά πρόσβαση σε ιατρική θεραπεία COVID-19 (Απρίλιος, ENIL) 

  

Στην Ισπανία , τα παράπονα ότι η εφαρμογή track-and-trace δεν είναι προσβάσιμη για ορισμένα άτομα με 

αναπηρίες (στα Ισπανικά, Αύγουστος, CERMI) 

  

Στη Νότια Αφρική , 

 COVID-19, αναπηρία και το πλαίσιο της θεραπείας υγειονομικής περίθαλψης στη Νότια Αφρική : 

Σημειώσεις σε μια εποχή πανδημίας (Σεπτέμβριος, DocWire News) 

 Αποφασίζοντας ποια είναι η ζωή των ανθρώπων σε μια πανδημία (Μάιος, Mail και Guardian) 

 

Από το Ηνωμένο Βασίλειο , 

 τα μέλη του προσωπικού στα κέντρα φροντίδας άλλαξαν σχέδια μη αναζωογόνησης χωρίς συζήτηση. 

(Αύγουστος, The Telegraph) 

 Άρρωστα παιδιά που πρέπει να επαναχρησιμοποιήσουν τα μέρη του αναπνευστήρα λόγω έλλειψεων που 

προκαλείται από το COVID-19 (Ιούλιος, Sky News) 

 Οι διαγνωστικές δοκιμές Coronavirus «αρνούνται» σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες που ζουν σε 

κέντρα φροντίδας. (Μάιος, Metro) 

 

Από τις ΗΠΑ , 

 Ο θάνατος ενός άνδρα από COVID-19 αυξάνει τους χειρότερους φόβους πολλών ατόμων με 

αναπηρίες (Ιούλιος, NPR) Επίσης στα Yahoo News . 

 Ποιος έχει φροντίδα σωτηρίας; Το Tennessee Αλλάζει τους Κανόνες Μετά την Ομοσπονδιακή 

Καταγγελία (Ιούνιος, New York Times) Δείτε επίσης το Disability Scoop . 

 « Αυτό είναι πραγματικά ζωή ή θάνατος. «Για άτομα με αναπηρίες, ο κοροναϊός καθιστά δυσκολότερο 

από ποτέ να λάβει φροντίδα (Απρίλιος, ώρα) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/06/05/coronavirus-personas-discapacidad.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2020/05/covid-19-tracing-app-unusable-for-blind-and-those-with-low-vision.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2020/05/covid-19-tracing-app-unusable-for-blind-and-those-with-low-vision.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://enil.eu/news/urgent-appeal-requesting-access-to-medical-care-in-romania/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-denuncia-la-falta-de-accesibilidad-de-la-aplicaci%25C3%25B3n-radar-covid
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-denuncia-la-falta-de-accesibilidad-de-la-aplicaci%25C3%25B3n-radar-covid
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.docwirenews.com/abstracts/covid-19-disability-and-the-context-of-healthcare-triage-in-south-africa-notes-in-a-time-of-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.docwirenews.com/abstracts/covid-19-disability-and-the-context-of-healthcare-triage-in-south-africa-notes-in-a-time-of-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://mg.co.za/coronavirus-essentials/2020-05-14-deciding-whose-lives-really-matter-in-a-pandemic/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/23/care-homes-asked-place-blanket-do-not-resuscitate-orders-residents/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://news.sky.com/story/sick-children-having-to-reuse-ventilator-parts-due-to-shortage-caused-by-covid-19-12026632
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://news.sky.com/story/sick-children-having-to-reuse-ventilator-parts-due-to-shortage-caused-by-covid-19-12026632
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://metro.co.uk/2020/05/18/coronavirus-tests-denied-people-learning-disabilities-living-care-homes-12723372/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://metro.co.uk/2020/05/18/coronavirus-tests-denied-people-learning-disabilities-living-care-homes-12723372/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.npr.org/2020/07/31/896882268/one-mans-covid-19-death-raises-the-worst-fears-of-many-people-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.npr.org/2020/07/31/896882268/one-mans-covid-19-death-raises-the-worst-fears-of-many-people-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.yahoo.com/lifestyle/black-disabled-man-dies-covid-211359137.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nytimes.com/2020/06/26/us/coronavirus-rationing-tennessee.html%3Fsmid%3Dtw-share
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nytimes.com/2020/06/26/us/coronavirus-rationing-tennessee.html%3Fsmid%3Dtw-share
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityscoop.com/2020/07/09/protections-affirmed-disabilities-pandemic/28569/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://time.com/5826098/coronavirus-people-with-disabilities/
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 Οι επισκέπτες του νοσοκομείου απαγορεύονται, ύστερα από έγερση ανησυχιών ομάδων  αναπήρων 

αξιώνοντας αυξημένη φροντίδα  

 

Ανισότητες στην υγεία 

 

Στη Λατινική Αμερική , ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και 

αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης COVID-19 (στα Ισπανικά με 

Διεθνείς και Βενεζουέλας Νοηματικές Γλώσσες, Ιούνιος, RIADIS) 

  

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, τι μας λέει ο coronavirus για τις ανισότητες στην υγεία - και τι πρέπει να 

γίνει; (Μάιος, Κέντρο Γήρανσης Καλύτερα) 

 

Ανάκαμψη και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία του COVID-19 

 

Οι χρόνιοι πάσχοντες επαναπροσδιορίζουν το COVID-19 : διερεύνηση των σωματικών και 

ψυχολογικών επιπτώσεων της νόσου και του τρόπου με τον οποίο το αντιμετωπίζουν οι 

κοινωνίες. «Ανεξάρτητα από την ακριβή διάγνωση, η πανδημία COVID-19 σχεδόν σίγουρα θα δημιουργήσει 

ένα σημαντικό κύμα ατόμων με χρόνια αναπηρία». (Αύγουστος, Ο Ατλαντικός) 

  

Οι επιζώντες του Covid-19 δείχνουν αυξημένο ποσοστό ψυχιατρικών διαταραχών , σύμφωνα με τη 

μελέτη. (Αύγουστος, The Guardian) 

  

Επιβίωση μετά την παραμονή στο COVID-19 ICU (Ιούλιος, Nature Reviews Disease Primers): «πολλοί 

ασθενείς με κρίσιμη ασθένεια με COVID-19 θα αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες σωματικές, γνωστικές και / ή 

ψυχικές διαταραχές». 

 

Ανάπτυξη εμβολίων και θεραπείας 

Από τις ΗΠΑ , οι ηλικιωμένοι ενήλικες ενδέχεται να μείνουν εκτός ορισμένων διαγνωστικών δοκιμών Covid-

19 (June, New York Times). 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/187279918093128/videos/264088464854405/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/187279918093128/videos/264088464854405/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ageing-better.org.uk/blogs/what-does-coronavirus-tell-us-about-health-inequalities-and-what-needs-be-done
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ageing-better.org.uk/blogs/what-does-coronavirus-tell-us-about-health-inequalities-and-what-needs-be-done
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/08/long-haulers-covid-19-recognition-support-groups-symptoms/615382/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/world/2020/aug/03/survivors-of-covid-19-show-increased-rate-of-psychiatric-disorders-study-finds
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nature.com/articles/s41572-020-0201-1
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nytimes.com/2020/06/19/health/vaccine-trials-elderly.html%3FreferringSource%3DarticleShare
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nytimes.com/2020/06/19/health/vaccine-trials-elderly.html%3FreferringSource%3DarticleShare
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Ένταξη στην Ιατρική 

Οι γιατροί με αναπηρίες ζητούν μια αλλαγή παραδείγματος για να καταστήσουν την ιατρική εκπαίδευση, για 

το επάγγελμα πιο περιεκτική (Αύγουστος, Ειδήσεις, Ιατρικές Επιστήμες Ζωής) 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο , 

 Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης του νοσοκομείου Isle of Wight μαθαίνει νοηματική γλώσσα για να 

επικοινωνεί με έναν συνάδελφο. (BBC, Ιούλιος) 

 Οι ανάγκες επικοινωνίας των D / κωφών εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη και των ασθενών 

ξεχνιούνται (Μάιος, BMJ Γνώμη) 

 

Στις ΗΠΑ , 

 Επαγγελματίες υγείας με αναπηρία Βρείτε Covid-19 Silver επένδυση? Ελπίδα για μέλλον χωρίς 

αποκλεισμούς (Ιούλιος, Forbes) 

  

 

 

ΙΔ. Σε όλους τους τομείς στην κοινωνία 

ΙΔ.1. Φροντίδα 

Πώς η πανδημία επηρεάζει τους φροντιστές στην ψυχική υγεία και σε άλλους τομείς (Μάιος, Medical News 

Today) 

 

Από το Ηνωμένο Βασίλειο , 

 Πώς να διατηρήθείτε ασφαλή εάν χρησιμοποιείτε φροντιστές και προσωπική φροντιδα (Disability 

Horizons) 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.news-medical.net/news/20200821/Doctors-with-disabilities-call-for-a-paradigm-shift-to-make-medical-education-profession-more-inclusive.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.news-medical.net/news/20200821/Doctors-with-disabilities-call-for-a-paradigm-shift-to-make-medical-education-profession-more-inclusive.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-england-hampshire-53406594
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-england-hampshire-53406594
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/07/push-universal-mask-wearing-communication-needs-deaf-forgotten/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/07/push-universal-mask-wearing-communication-needs-deaf-forgotten/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.forbes.com/sites/allisonnorlian/2020/07/29/disabled-nurses-find-covid-19-silver-lining-hope-for-more-inclusive-future/%23f658e9d75134#f658e9d75134
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.forbes.com/sites/allisonnorlian/2020/07/29/disabled-nurses-find-covid-19-silver-lining-hope-for-more-inclusive-future/%23f658e9d75134#f658e9d75134
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/heightened-challenges-how-the-pandemic-impacts-caregivers
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ΙΔ.2. Πολιτισμός και αθλητισμός 

 

Τέχνη και παραστάσεις 

Performance-in-Place: An Evening with Kinetic Light - διαδικτυακή παράσταση από το Kinetic Light, ένα 

σύνολο τεχνών αναπηρίας και χορού. (Μάιος, 8ος όροφος) 

  

Το μέλλον είναι αισιόδοξο (σχήμα στο Ηνωμένο Βασίλειο). «Για τους ανθρώπους που είναι 

περιθωριοποιημένοι σήμερα, που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και εμπόδια στην πρόσβαση, η φαντασία του 

μέλλοντος μπορεί να είναι μια πράξη ριζοσπαστικής πρωτοβουλίας». 

  

Coronavirus: Οι εικόνες που δημιουργούν περισσότερη ενσυναίσθηση από τις λέξεις (Αύγουστος, 

BBC). Άτομα με «αόρατες αναπηρίες» αντλούν τις εμπειρίες τους από το κλείδωμα. 

  

Νιώθοντας το σώμα σε καραντίνα , # TambiénEsCuidar (στα Ισπανικά, Ιούνιος, META) 

 

Σχολιασμός 

Η διαδικτυακή προβολή τέχνης αγκαλιάζεται τελικά - αλλά αυτό το καθιστά πιο προσβάσιμο; (Ιούνιος, 

Παρατηρητής) 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο , οι υπεύθυνοι για την αναπηρία προειδοποιούν για την πρόοδο του Ηνωμένου 

Βασιλείου στην τέχνη (Ιούνιος, ο Guardian). Χρήση του hashtag #WeShallNotBeRemoved (Twitter). 

  

Στις ΗΠΑ, 

 Ο ιδρυτής της ομάδας χορού αναπηρικών καρεκλών λέει ότι η εξάσκηση στο Διαδίκτυο διατηρεί την 

ομάδα συνδεδεμένη κατά τη διάρκεια της πανδημίας: «Προσαρμόζουμε» (Ιούνιος, Yahoo) 

 «Αηδιαστικές διακρίσεις»: Ο Dylan Alcott εκτοξεύει το US Open λόγω παράλειψεων (Ιούνιος, ο 

Guardian) 

 

 

ΙΕ. Ψηφιακή προσβασιμότητα και ένταξη 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.the8thfloor.org/past-events-01/2020/5/18/performance-in-place-kinetic-light
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/disability-53863014
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://metajuvenil.wordpress.com/2020/06/30/tambienescuidar-sentir-el-cuerpo-en-cuarentena/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://observer.com/2020/06/online-art-viewing-exhibitions-accessibility-barriers/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/culture/2020/jun/19/disability-campaigners-warn-of-uks-progress-unravelling-in-the-arts
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/culture/2020/jun/19/disability-campaigners-warn-of-uks-progress-unravelling-in-the-arts
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://twitter.com/hashtag/weshallnotberemoved%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Ehashtag
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.yahoo.com/lifestyle/wheelchair-dance-team-founder-shares-how-going-virtual-has-helped-her-team-continue-to-reach-their-goals-203847172.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.yahoo.com/lifestyle/wheelchair-dance-team-founder-shares-how-going-virtual-has-helped-her-team-continue-to-reach-their-goals-203847172.html
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Πώς μπορεί να βοηθήσει η προσβάσιμη τεχνολογία στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο μας (Μάιος, Atos) 

  

Στη Χιλή , η σημασία της προσβασιμότητας στο διαδίκτυο για την ποιότητα ζωής των ατόμων με 

αναπηρία (στα Ισπανικά, Μάιος, Linkedin ) 

  

Από το Ηνωμένο Βασίλειο , 

 Ήρθε η ώρα να κλιμακώσετε την ονομασία και τη ντροπή των απρόσιτων ιστότοπων (Σεπτέμβριος, 

Forbes) 

 Η προσβασιμότητα βοηθά όλους τους χρήστες, όχι μόνο την απενεργοποίηση , (Αύγουστος, Forbes) 

  

Από τις ΗΠΑ , 

 πηγές και οδηγός για την ψηφιακή προσβασιμότητα και άλλες βέλτιστες πρακτικές για την 

τηλεργασία ( Αναπηρία: In ) 

 Πήγες τηλεργασίας και προσβασιμότητας από το PEAT. 

 Η κούραση ζουμ είναι κάτι που η κοινότητα των κωφών γνωρίζει πολύ καλά (Μάιος, χαλαζίας) 

 

 

 

 

 

 

ΙΕ.1. Εκπαίδευση και νέοι 

Από τη UNICEF , Εξασφάλιση συνολικής επιστροφής στο σχολείο για παιδιά με αναπηρίες (Ιούνιος) 

  

Από την Παγκόσμια Τράπεζα , 

 ένα διαδικτυακό σεμινάριο για το Pivoting to Inclusion : «αξιοποίηση μαθημάτων από την κρίση 

COVID-19 για μαθητές με αναπηρίες». (Ιούλιος) 

 σύντομο συμβουλευτικό βίντεο Jozi Practices Safety at School κατά τη διάρκεια του COVID-

19 (Ιούλιος) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://atos.net/en/blog/how-accessible-technology-can-help-in-our-rapidly-changing-world
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/la-trascendencia-de-accesibilidad-web-en-calidad-vida-san-mart%2525C3%2525ADn/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/la-trascendencia-de-accesibilidad-web-en-calidad-vida-san-mart%2525C3%2525ADn/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.forbes.com/sites/gusalexiou/2020/09/28/its-time-to-escalate-the-naming-and-shaming-of-inaccessible-websites/%23b943047196b8#b943047196b8
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityin.org/resource/covid-19-response-accessible-tools-and-content/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityin.org/resource/covid-19-response-accessible-tools-and-content/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://peatworks.org/digital-accessibility-toolkits/telework-and-accessibility/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://qz.com/1855404/zoom-fatigue-is-something-the-deaf-community-knows-very-well/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://qz.com/1855404/zoom-fatigue-is-something-the-deaf-community-knows-very-well/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ensuring%2520an%2520inclusive%2520return%2520to%2520school%2520for%2520children%2520with%2520disabilities%2520-%2520UNICEF%2520East%2520Asia%2520and%2520Pacific%2520Region%2520COVID-19%2520technical%2520guidance.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://live.worldbank.org/lessons-from-covid19-for-inclusive-education
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.worldbank.org/en/news/video/2020/07/27/jozi-practices-safety-at-school-during-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.worldbank.org/en/news/video/2020/07/27/jozi-practices-safety-at-school-during-covid-19
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Σχόλια και σύνδεσμοι από την UNESCO για την ένταξη μαθητών με αναπηρίες στις εκπαιδευτικές 

απαντήσεις COVID-19 (Ιούνιος) 

  

Η εκπαίδευση πάνω απ 'όλα έχει δημιουργήσει μια Τράπεζα Δραστηριότητας για Αναπηρίες , « μια τράπεζα 

δραστηριοτήτων για παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη και εξειδικευμένη φροντίδα, προκειμένου να 

υποστηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη και μάθηση τους. " 

  

Μια ολοκληρωμένη απάντηση στο COVID-19: Εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία (Μάιος, Παγκόσμια 

Σύμπραξη για Εκπαίδευση) 

  

Πώς έχει επηρεαστεί η εκπαίδευση από το coronavirus (Ιούνιος, Leonard Cheshire) 

  

«Εκπαίδευση για όλους» στο Lockdown: η πορεία προς τα εμπρός για την ένταξη παιδιών με 

αναπηρίες (Ιούνιος, Cambridge Network for Disability and Education Research) 

  

Έκφραση άποψης: Πώς να προσεγγίσετε παιδιά με αναπηρίες κατά το κλείσιμο του 

σχολείου (Ιούλιος, Devex ) 

  

Στη Βραζιλία , η έλλειψη υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία κατακλύζει τους γονείς από την πανδημία (στα 

Πορτογαλικά, Αύγουστος, Folha ) 

 Στην Ευρώπη , η έλλειψη εκπαίδευσης για παιδιά με διανοητική αναπηρία επιδεινώθηκε στην κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης του Coronavirus (Μάιος, Ένταξη Ευρώπη) Σύντομη με ανάλυση κατάστασης και 

συστάσεις. 

  

Στη Γκάνα , πώς το COVID-19 επηρεάζει την εκπαίδευση για άτομα με αναπηρία στη Γκάνα (Ιούλιος, 

Αναπηρία News Africa) 

  

Στην Ινδία , 

 4,3 εκατομμύρια μαθητές με αναπηρίες ενδέχεται να εγκαταλείψουν, ανίκανοι να αντιμετωπίσουν την 

ηλεκτρονική εκπαίδευση (Ιούλιος, Times of India) 

 Οι διαδικτυακές αίθουσες διδασκαλίας της Ινδίας είναι ξεπερασμένες για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες . «Ο Covid το έκανε ακόμα χειρότερο.» (Ιούλιος, ThePrint ) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.unesco.org/news/including-learners-disabilities-covid-19-education-responses
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.unesco.org/news/including-learners-disabilities-covid-19-education-responses
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://resources.educationaboveall.org/activity-bank-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.globalpartnership.org/blog/inclusive-response-covid-19-education-children-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.leonardcheshire.org/our-impact/stories/how-education-has-been-affected-coronavirus
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://canderesearch.wordpress.com/2020/06/09/education-for-all-under-lockdown-the-path-ahead-for-inclusion-of-children-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://canderesearch.wordpress.com/2020/06/09/education-for-all-under-lockdown-the-path-ahead-for-inclusion-of-children-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.devex.com/news/opinion-how-to-reach-children-with-disabilities-during-school-closures-97742
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.devex.com/news/opinion-how-to-reach-children-with-disabilities-during-school-closures-97742
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www1.folha.uol.com.br/treinamento/2020/08/falta-de-apoio-a-pessoas-com-deficiencia-sobrecarrega-pais-na-pandemia.shtml
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.inclusion-europe.eu/briefing-on-education-coronavirus/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.inclusion-europe.eu/briefing-on-education-coronavirus/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilitynewsafrica.com/how-covid-19-affects-education-for-people-with-disabilities-in-ghana/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/77169020.cms%3Futm_source%3Dcontentofinterest%26utm_medium%3Dtext%26utm_campaign%3Dcppsthttps://timesofindia.indiatimes.com/home/education/43-lakh-disabled-students-across-states-may-drop-out-unable-to-cope-with-e-education-report/articleshow/77169020.cms
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/77169020.cms%3Futm_source%3Dcontentofinterest%26utm_medium%3Dtext%26utm_campaign%3Dcppsthttps://timesofindia.indiatimes.com/home/education/43-lakh-disabled-students-across-states-may-drop-out-unable-to-cope-with-e-education-report/articleshow/77169020.cms
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theprint.in/opinion/indias-online-classrooms-are-outdated-for-disabled-kids-covid-just-made-it-worse/463438/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theprint.in/opinion/indias-online-classrooms-are-outdated-for-disabled-kids-covid-just-made-it-worse/463438/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theprint.in/opinion/indias-online-classrooms-are-outdated-for-disabled-kids-covid-just-made-it-worse/463438/
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 Πολλοί μαθητές με αναπηρία που αγωνίζονται με την ηλεκτρονική εκπαίδευση, οι ΜΚΟ ζητούν πιο 

προσιτή προσέγγιση (Ιούνιος, Outlook) 

 

Στην Ινδονησία , 

 Διαδικτυακό σεμινάριο για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας (Γλώσσα με νοηματική γλώσσα, Αύγουστος, Ταμείο για τα δικαιώματα των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες και άλλα) 

 Covid-19 Νεα κανονικοτητα; Τι σημαίνει για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και τι πρέπει να κάνει 

η κυβέρνηση για να υποστηρίξει μαθητές με αναπηρίες (Ιούνιος, AIDRAN) 

  

Στην Κένυα, COVID-19 και εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία ( Youtube , Ιούλιος, Action Foundation 

Kenya) 

  

Στη Μολδαβία, υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες (Ιούλιος, GPE) 

  

Στη Βόρεια Μακεδονία, Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, Εκμάθηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 

Βόρεια Μακεδονία - Ανάλυση Post COVID-19 (Ιούνιος, UNDP). 

 Στη Σρι Λάνκα , Συνδεθείτε και προσαρμόστε για να μάθετε και να ζήσετε: Εκπαίδευση κωφών στη Σρι 

Λάνκα (Μάιος, Cambridge Network for Disability and Education Research) 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο , 

 Μαθητές με ειδικές ανάγκες «ξεχασμένοι» καθώς ανοίγουν ξανά τα σχολεία Αγγλικών . «20.000 παιδιά 

με ειδικές ανάγκες είναι απίθανο να επιστρέψουν στο σχολείο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια» 

(Σεπτέμβριος, Guardian) 

 Fighting for a Education , (βίντεο, Σεπτέμβριος, χαρακτηριστικό από το BBC Panorama) 

 «Χείλος της κατάρρευσης»: γονείς παιδιών με αναπηρία που λυγίζουν κάτω από 24ωρη 

φροντίδα (Μάιος, κηδεμόνας) 

 

Στις ΗΠΑ , 

 Τα σχολεία λένε ότι πρέπει να κάνουν καλύτερα για μαθητές με αναπηρίες αυτό το 

φθινόπωρο (Αύγουστος, NPR) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.outlookindia.com/newsscroll/many-students-with-disabilities-struggling-with-eeducation-ngos-call-for-more-accessible-approach/1872679
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.outlookindia.com/newsscroll/many-students-with-disabilities-struggling-with-eeducation-ngos-call-for-more-accessible-approach/1872679
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/disabilityrightsfund/posts/3158313337594023
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/disabilityrightsfund/posts/3158313337594023
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/disabilityrightsfund/posts/3158313337594023
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/disabilityrightsfund/posts/3158313337594023
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://aidran.org/2020/06/03/covid-19-new-normal-what-does-it-mean-for-inclusive-education-and-what-government-must-do-to-support-students-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://aidran.org/2020/06/03/covid-19-new-normal-what-does-it-mean-for-inclusive-education-and-what-government-must-do-to-support-students-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNvKNPvvgGUg%26feature%3Dyoutu.be
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.globalpartnership.org/blog/supporting-children-special-needs-moldova-during-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mk.undp.org/content/north-macedonia/en/home/library/poverty/Inclusive-Education-Learning-And-Distance-Learning.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mk.undp.org/content/north-macedonia/en/home/library/poverty/Inclusive-Education-Learning-And-Distance-Learning.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://canderesearch.wordpress.com/2020/05/07/connect-and-adapt-to-learn-and-live-deaf-education-in-sri-lanka/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://canderesearch.wordpress.com/2020/05/07/connect-and-adapt-to-learn-and-live-deaf-education-in-sri-lanka/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/education/2020/sep/04/special-needs-pupils-forgotten-english-schools-reopen
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/programmes/m000mfns
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/may/13/parents-disabled-children-buckling-under-24-hour-care-coronavirus
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/society/2020/may/13/parents-disabled-children-buckling-under-24-hour-care-coronavirus
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.npr.org/2020/08/21/902141314/for-students-with-disabilities-schools-say-they-have-to-do-better-in-the-fall
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.npr.org/2020/08/21/902141314/for-students-with-disabilities-schools-say-they-have-to-do-better-in-the-fall
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 Δείτε πώς τα σχολεία του Τέξας για τους κωφούς και τους τυφλούς παραμένουν συνδεδεμένοι με 

τους μαθητές κατά τη διάρκεια της πανδημίας (Μάιος, Kera News) 

 Οι ακτιβιστές αγωνίζονται να προωθήσουν την επιτυχία για μαθητές με αναπηρίες κατά τη διάρκεια της 

κρίσης COVID-19 (Ιούλιος, Newswire) 

 Μητρότητα κωφών σε έναν νέο ήσυχο κόσμο (Μάιος, New York Times) 

 

Ανώτερη εκπαίδευση 

Αφήστε το COVID-19 να επεκτείνει την ευαισθητοποίηση για την τεχνολογία αναπηρίας (Μάιος, Φύση) 

  

Από τις Κάτω Χώρες, Θα εξαφανιστούν οι μαθητές και το εκπαιδευτικο προσωπικό με αναπηρία στην 

Κοινωνική αποστασιοποίηση; (Μάιος, Leiden Inclusion Blog) 

  

 

 

Από το Ηνωμένο Βασίλειο , 

 μια σειρά από δημοσιεύσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αναπηρία από το Everyday Society, 

ένα blog κοινωνιολογίας. Σε αυτο-απομόνωση. Σχετικά με την ανισότητα και την 

αλληλεξάρτηση. Στην Ακαδημία : «δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια δεν ήταν 

προετοιμασμένα για τα προβλήματα της ασθένειας και της αναπηρίας που απορρίπτουν συνήθως.» Και 

περισσότερα για την Αναπηρία, την Κοινωνιολογία και την Ακαδημία . (Μάϊος) 

 Θα ήταν κακό αν ο Covid-19 τερματίσει τις παραδοσιακες ακαδημαϊκές συνανήσεις 

διδασκαλίας ; (Μάιος, Καριέρα Επιστήμης με Αναπηρία) 

 

Στις ΗΠΑ , 

 Εμπειρογνώμονες του Πανεπιστημίου της Αριζόνα , φοιτητές σχετικά με το πώς η κρίση COVID-19 

επηρεάζει μέλη της κοινότητας με ειδικές ανάγκες (Ιούνιος, ASU) 

 

 

ΙΣΤ. Εκλογές και πολιτική 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.keranews.org/post/heres-how-texas-schools-deaf-and-blind-stay-connected-students-during-pandemic%3Futm_source%3Ddlvr.it%26utm_medium%3Dwordpress
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.keranews.org/post/heres-how-texas-schools-deaf-and-blind-stay-connected-students-during-pandemic%3Futm_source%3Ddlvr.it%26utm_medium%3Dwordpress
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.newswire.com/news/activists-fight-to-advance-success-for-students-with-disabilities-21183179
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nytimes.com/2020/05/08/style/modern-love-coronavirus-deaf-motherhood-in-a-quiet-world.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nature.com/articles/d41586-020-01312-w
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://leideninclusionblog.nl/articles/coronavirus-will-students-and-staff-with-disabilities-disappear-in-the-social-distance
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://leideninclusionblog.nl/articles/coronavirus-will-students-and-staff-with-disabilities-disappear-in-the-social-distance
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://es.britsoc.co.uk/on-the-personal-self-isolation-disability-and-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://es.britsoc.co.uk/hidden-in-plain-sight-covid-19-inequality-and-interdependency/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://es.britsoc.co.uk/hidden-in-plain-sight-covid-19-inequality-and-interdependency/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://es.britsoc.co.uk/covid-19-and-the-academy/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://es.britsoc.co.uk/from-the-outside-in-thinking-sociologically-disability-sociology-and-the-academy/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://asunow.asu.edu/20200612-sun-devil-life-living-disability-during-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://asunow.asu.edu/20200612-sun-devil-life-living-disability-during-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://asunow.asu.edu/20200612-sun-devil-life-living-disability-during-pandemic
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Στις ΗΠΑ, 

 Πώς είναι να ψηφίζεις με αναπηρία κατά τη διάρκεια πανδημίας (Σεπτέμβριος, New York Times) 

 Ο τυφλός δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μίσιγκαν απομακρύνθηκε από το γραφείο του 

γραμματέα προσπαθώντας να πάρει ψηφοδέλτιο απόντος αυτού (Ιούνιος) 

 Οι τυφλοί ψηφοφόροι φοβούνται την απώλεια της ιδιωτικής ζωής με τη μετάβαση στην ψηφοφορία μέσω 

ταχυδρομείου (Ιούνιος, ABC News) 

 

 

 

 

ΙΖ. Ανθρωπισμός και πρόσφυγες 

 

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Ανθρωπιστικής Αντίδρασης στο COVID-19, Απρίλιος-Δεκέμβριος 2020 (Ιούλιος) 

επισημαίνει τον αντίκτυπο στα άτομα με αναπηρία. 

 Το " αυτιά μου είναι τα μάτια μου " είναι ένα ιστολόγιο από την UNOCHA που περιγράφει εμπειρίες 

ατόμων με αναπηρίες και ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

 Η ενημέρωση του προγράμματος ανθρωπιστικής απόκρισης από τις 20 Μαΐου περιλαμβάνει άτομα 

με αναπηρία. 

 

Η Διυπηρεσιακή Μόνιμη Επιτροπή ανέπτυξε οδηγίες για το πώς να εφαρμόσει στην απάντηση COVID-

19 τις εξαιρετικές οδηγίες της για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία 

 

Η CBM έχει καθοδήγηση σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες και το COVID-19 στην πρακτική καθοδήγησή 

του σχετικά με την ανθρωπιστική επιτόπια εργασία χωρίς αποκλεισμούς. 

  

Ανθρωπότητα και ένταξη στο COVID-19 σε ανθρωπιστικά πλαίσια: δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να 

αφήσετε πίσω άτομα με αναπηρία ! Δείτε επίσης ένα διαδικτυακό σεμινάριο που εξερευνά την ανθρωπιστική 

απάντηση του HI στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς . (Ιούλιος) 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nytimes.com/2020/09/25/us/politics/voting-disability-virus.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.clickondetroit.com/news/local/2020/06/26/blind-michigan-supreme-court-justice-is-turned-away-by-clerks-office-when-trying-to-get-absentee-ballot/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.clickondetroit.com/news/local/2020/06/26/blind-michigan-supreme-court-justice-is-turned-away-by-clerks-office-when-trying-to-get-absentee-ballot/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/blind-voters-fear-loss-privacy-shift-mail-voting-71244683
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/blind-voters-fear-loss-privacy-shift-mail-voting-71244683
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-response-plan-covid-19-april-december-2020-ghrp-july-update-enar
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://medium.com/%40UNOCHA/my-ears-are-my-eyes-aef3dbccebf2
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHRP_update_20MAY2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHRP_update_20MAY2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/IASC%2520Key%2520Messages%2520on%2520Applying%2520IASC%2520Guidelines%2520on%2520Disability%2520in%2520the%2520COVID-19%2520Response%2520%2528final%2520version%2529.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/IASC%2520Key%2520Messages%2520on%2520Applying%2520IASC%2520Guidelines%2520on%2520Disability%2520in%2520the%2520COVID-19%2520Response%2520%2528final%2520version%2529.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://hhot.cbm.org/en/topic/covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2020-study-en-disability-in-humanitarian-contexts-covid-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2020-study-en-disability-in-humanitarian-contexts-covid-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.crowdcast.io/e/COVID-19-Inclusion-of-persons-with-disabilities/register%3Fsession%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.crowdcast.io/e/COVID-19-Inclusion-of-persons-with-disabilities/register%3Fsession%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.crowdcast.io/e/COVID-19-Inclusion-of-persons-with-disabilities/register%3Fsession%3D1
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Εργαλεία και πόροι των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης COVID-19. 

  

Για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 2020: 

 Δήλωση IDA / IDDC για τους πρόσφυγες και COVID-19 (Ιούνιος, IDDC) 

 Υποστήριξη για τις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Ιούνιος, Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους 

Πρόσφυγες) 

 

Στην Ουγκάντα , μια ανάλυση προστασίας σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 σε Άτομα με Ειδικές 

Ανάγκες σε κοινότητες προσφύγων . (Μάιος, IFRC) 

 

 

ΙΗ. Διεθνής συνεργασία 

 

Ο Ειδικός Εισηγητής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία έδωσε μια έκθεση σχετικά με το ρόλο 

της διεθνούς συνεργασίας για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία . (Ιούλιος) 

Υπογραμμίζει διάφορες διαστάσεις που έγιναν περισσότερο σε απάντηση στο COVID-19 και μεταξύ των 

συμπερασμάτων του αναφέρει ότι « Αν δεν αυξηθεί η διεθνής βοήθεια για την υποστήριξη της ένταξης 

ατόμων με αναπηρία, η διεθνής δέσμευση στη θέση  «να μην μείνει κανένας πίσω»,  το για τη διαχείριση 

τουCOVID-19 θα κινδυνεύει. ". 

  

«Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη και τις εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν επείγουσα δράση για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία, τα οποία υπονομεύονται επικίνδυνα κατά τη διάρκεια της κρίσης στην υγεία του 

COVID-19». - Εκστρατεία για τα δικαιώματα αναπηρίας COVID-19 , που ξεκίνησε από την Sightsavers τον 

Μάιο 

  

ADD International έργο σε όλο τον κόσμο: Covid-19: Ενημέρωση (Ιούλιος) 

  

CBM Global και η απάντησή τους στο COVID-19: Σταματήστε την εξάπλωση της ανισότητας . 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityinclusion.msf.org/COVID-19.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.iddcconsortium.net/blog/ida-iddc-world-refugee-day-2020-statement/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.iddcconsortium.net/blog/ida-iddc-world-refugee-day-2020-statement/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://globalcompactrefugees.org/article/advocating-needs-persons-disabilities-world-refugee-day-2020
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://reliefweb.int/report/uganda/protection-analysis-impact-covid-19-measures-psns-refugee-communities-uganda-may-2020
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://reliefweb.int/report/uganda/protection-analysis-impact-covid-19-measures-psns-refugee-communities-uganda-may-2020
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://undocs.org/a/75/186
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://campaigning.sightsavers.org/covid-campaign/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sightsavers.org/news/2020/05/sightsavers-launches-covid-19-disability-rights-petition/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.add.org.uk/covid-19-update-10
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cbm.org.au/stop-the-spread-of-inequality/
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Ανθρωπότητα και ένταξη στη διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς: ένα πρώτο σημείωμα καθοδήγησης και 

ένα δεύτερο σημείωμα καθοδήγησης για το «επακόλουθο» της πανδημίας » . 

  

Το Inclusive Futures , μια νέα πλατφόρμα, παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες τους στο COVID-19 . 

 Φως για τον κόσμο για την απάντηση στο πρωτοφανές  . 

 

Δικαιοσύνη 

Στις ΗΠΑ , Η προσβασιμότητα σε απευθείας σύνδεση επίλυσης διαφορών για άτομα με αναπηρία: Πρέπει να 

βελτιωθεί σε καλύτερο επίπεδο (Ιούνιος, Επίλυση διαδικτυακών διαφορών: Θεωρία και πρακτική) 

 

 

ΙΘ. Ψυχική υγεία 

 

Η σύνοψη πολιτικής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το COVID-19 και την ανάγκη 

δράσης για την ψυχική υγεία (Μάιος). 

  

Συνομιλίες με επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο ( Μάιος και Ιούνιος, Δίκτυο Ψυχικής 

Υγείας). Σχετικά με την υποστήριξη της ψυχικής υγείας του προσωπικού . Σε καινοτομίες στην διαποστάσεως 

υποστήριξη . Σε συνεχιζόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας . 

  

Διαδικτυακό σεμινάριο από την ηγεσία του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του COVID: Νέοι που ζουν τη νέα 

κανονικότητα . Δείτε επίσης Διεθνή νοηματική γλώσσα για την εκδήλωση. (Ιούλιος) 

  

Μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων από το δίκτυο καινοτομίας ψυχικής υγείας (MHIN). 

  

Χάρτης πορείας για την ενίσχυση των παγκόσμιων συστημάτων ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 (Ιούλιος, International Journal of Mental Health Systems) 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://asksource.info/resources/inclusive-governance-sector-guiding-note-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://asksource.info/resources/guidance-note-2-inclusive-governance-and-aftermath-covid-19-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://inclusivefutures.org/covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-need-action-mental-health
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-need-action-mental-health
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mhinnovation.net/blog/2020/may/29/voices-field-conversations-health-care-workers-supporting-staff-mental-health
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mhinnovation.net/blog/2020/may/29/voices-field-conversations-health-care-workers-innovations-remote-support-during
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mhinnovation.net/blog/2020/may/29/voices-field-conversations-health-care-workers-innovations-remote-support-during
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mhinnovation.net/blog/2020/jun/1/voices-field-conversations-health-care-workers-continuing-mental-health-services
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqxBTx7SYze0%26feature%3Dyoutu.be
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mhinnovation.net/webinar-series
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-020-00393-4
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Η διατήρηση της ψυχικής υγείας στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια του Covid-19 και 

μετά (Ιούλιος, δεσμός) 

  

Από τη Διυπηρεσιακή Διευθύνουσα Επιτροπή , Καθοδήγησε για τις Βασικές Ψυχοκοινωνικές Δεξιότητες - 

Ένας Οδηγός για τους ανταποκριτές COVID-19 

  

Από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας , διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (Ιούνιος) 

 

Από την UNHCR , Αναδυόμενες Πρακτικές: ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις 

προσφύγων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 

  

Γίνεται πολύ πιο δύσκολο να αποκτήσετε ανώνυμη πρόσβαση στην υποστήριξη ψυχικής υγείας (Slate, Μάιος) 

  

Στην Αυστραλία , η πανδημία COVID-19 και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές και 

γνωστικές διαταραχές που υπόκεινται σε καταναγκαστικές δυνάμεις (Ιούνιος, International Journal of Law 

and Psychiatry) 

  

Στον Καναδά , 

 Ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορανοϊού στην ψυχική υγεία πλήττει τις περιθωριοποιημένες ομάδες 

πιο σκληρά (Ιούλιος) Τα άτομα με αναπηρίες είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν επιδείνωση 

της ψυχικής υγείας από τα άτομα χωρίς αναπηρίες. 

 Είναι πραγματικά μια «ημέρα ψυχικής υγείας» εάν είστε WFH; (Ιούνιος, Province) 

 

Στην Ευρώπη , έγγραφο θέσης για την ψυχική υγεία μετά το COVID-19 (Mental Health Europe) 

  

Από τη Μέση Ανατολή , ο Covid-19 δίνει νέα εστίαση στις ανάγκες ψυχικής υγείας των Αράβων 

νέων (Ιούνιος, Al-Fanar Media) 

  

Από το Ηνωμένο Βασίλειο , 

 Η πανδημία COVID-19, η οικονομική ανισότητα και η ψυχική υγεία (Μάιος, Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας). 

 Τα κοινωνικά θεμέλια της ψυχικής δυσφορίας στην εποχή του COVID-19 - ώρα για επείγουσα 

δράση. «Η ψυχική υγεία διασφαλίζεται καλύτερα με την επείγουσα ανοικοδόμηση των κοινωνικών και 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bond.org.uk/news/2020/07/keeping-mental-health-at-the-forefront-of-development-during-covid-19-and-beyond
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bond.org.uk/news/2020/07/keeping-mental-health-at-the-forefront-of-development-during-covid-19-and-beyond
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance-basic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance-basic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_748638/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_748638/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.unhcr.org/5ee2409b4/mental-health-and-psychosocial-support
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.unhcr.org/5ee2409b4/mental-health-and-psychosocial-support
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://slate.com/technology/2020/05/covid19-mental-health-apps-websites-privacy-anonymity.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252720300649
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160252720300649
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theconversation.com/mental-health-impact-of-coronavirus-pandemic-hits-marginalized-groups-hardest-142127
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theconversation.com/mental-health-impact-of-coronavirus-pandemic-hits-marginalized-groups-hardest-142127
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theconversation.com/mental-health-impact-of-coronavirus-pandemic-hits-marginalized-groups-hardest-142127
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://theprovince.com/mental-health/working-from-home-does-not-equal-mental-health/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mhe-sme.org/position-paper-mental-health-in-the-aftermath-of-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.al-fanarmedia.org/2020/06/covid-19-puts-new-focus-on-arab-youths-mental-health-needs/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.al-fanarmedia.org/2020/06/covid-19-puts-new-focus-on-arab-youths-mental-health-needs/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mentalhealth.org.uk/our-work/research/coronavirus-mental-health-pandemic/covid-19-inequality-briefing
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-166
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οικονομικών υποστηρίξεων που έχουν αφαιρεθεί την τελευταία δεκαετία». (ανοιχτή επιστολή προς 

την Wellcome Open Research) 

 

Από τις ΗΠΑ, πώς να παρακολουθείτε και να υποστηρίζετε την ψυχική υγεία των 

εργαζομένων (Business.com) 

 

 

ΙΚ. Μεταφορές και ταξίδια 

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

 Streetscapes: πώς διασφαλίζουμε ότι η «νέα κανονικότητα» λειτουργεί για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; (Ιούλιος) 

 Το 95% των ατόμων με ειδικές ανάγκες που απάντησαν σε μια έρευνα δεν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό 

έως ότου υπάρξει ένα εμβόλιο για το Covid-19 ή γνωρίζουμε περισσότερα γι 'αυτό (Ιούλιος, Disability 

Horizons) 

 Ο νέος τρόπος να ταξιδέψετε αν είστε ανάπηροι και να χρησιμοποιήσετε την πρόσβαση (Ιούνιος, BBC 

Ouch) 

 Η περισσότερη ποδηλασία και το περπάτημα είναι καλή - εφ 'όσον οι δρόμοι είναι προσβάσιμοι. (Μάιος, 

RNIB) 

 

Στις ΗΠΑ, οι επιπτώσεις της μεταφοράς COVID-19 σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Ιούνιος, The Hill) 

 

ΚΑ. Άσκηση Βίας 

 

Το COVID-19 Disability Rights Monitor (DRM) ζητά τον τερματισμό της αστυνομικής βίας και 

κακοποίησης εναντίον ατόμων με αναπηρία και των μελών της οικογένειάς τους : «ανησυχία για την αύξηση 

της αστυνομικής βίας κατά ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της πανδημίας». (Αύγουστος, DRM) 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.business.com/articles/support-employee-mental-health/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.business.com/articles/support-employee-mental-health/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://issuu.com/transportforalllondon/docs/streetscapes_-_tfa_traveltalk_report_june_2020
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://issuu.com/transportforalllondon/docs/streetscapes_-_tfa_traveltalk_report_june_2020
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityhorizons.com/2020/07/95-of-disabled-people-wont-travel-abroad-until-there-is-a-vaccine-for-covid-19-or-we-know-more-about-it/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityhorizons.com/2020/07/95-of-disabled-people-wont-travel-abroad-until-there-is-a-vaccine-for-covid-19-or-we-know-more-about-it/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/disability-52927781
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.rnib.org.uk/more-cycling-and-walking-good-as-long-as-streets-are-accessible
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://thehill.com/blogs/congress-blog/politics/502616-covid-19s-transportation-implications-for-people-with
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://covid-drm.org/en/statements/covid-19-disability-rights-monitor-drm-calls-for-an-end-to-police-violence-and-abuse-against-persons-with-disabilities-and-their-family-members
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://covid-drm.org/en/statements/covid-19-disability-rights-monitor-drm-calls-for-an-end-to-police-violence-and-abuse-against-persons-with-disabilities-and-their-family-members


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210 – τηλ.: 6972 550577 
e-mail: eos-spanopa@outlook.com 

Γυναίκες με αναπηρία που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας με το 

Covid-19 , (Ανθρωπότητα και ένταξη) 

  

Στη Βραζιλία, οι γυναίκες με αναπηρία έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να καταγγείλουν την ενδοοικογενειακή 

βία κατά τη διάρκεια της πανδημίας (στα Πορτογαλικά, Ιούλιος, Globo) 

  

Στο Μεξικό , καλύτερα να κάνετε τον εαυτό σας αόρατο , σχετικά με την οικογενειακή βία κατά ατόμων με 

αναπηρία. (Ιούνιος, Human Rights Watch) 

  

Στη Νιγηρία, « μας τράβηξαν και άρχισαν να μας χτυπούν με μπαστούνι » ( Sightsavers ) 

  

Στις ΗΠΑ , 

 Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναλαμβάνουν δράση ενάντια σε δύο δίδυμες 

πανδημίες, της ρατσιστικής αστυνομικής βίας & COVID-19 (Ιούλιος, Δημοκρατία) 

 Άτομα με αναπηρία διαμαρτύρονται για αστυνομική βία, διακρίσεις COVID-19 (Ιούλιος, ΗΠΑ) 

 

 

 

 

ΚΒ. Νερό, Αποχέτευση και Υγιεινή (Πλύσιμο) 

 

Δείτε ένα σημείωμα καθοδήγησης από την CBM Australia για την αναπηρία και το COVID-19: Οδηγίες για 

την παροχή του WASH . (Ιούνιος) 

 

 

ΚΓ. Εργασία και δεξιότητες 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://humanity-inclusion.org.uk/en/news/blog-women-with-disabilities-at-higher-risk-of-domestic-and-sexual-violence-with-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://humanity-inclusion.org.uk/en/news/blog-women-with-disabilities-at-higher-risk-of-domestic-and-sexual-violence-with-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://oglobo.globo.com/celina/mulheres-com-deficiencia-tem-mais-dificuldade-para-denunciar-violencia-domestica-na-pandemia-24522160
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://oglobo.globo.com/celina/mulheres-com-deficiencia-tem-mais-dificuldade-para-denunciar-violencia-domestica-na-pandemia-24522160
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.hrw.org/report/2020/06/04/better-make-yourself-invisible/family-violence-against-people-disabilities-mexico
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://campaigning.sightsavers.org/story/kazeem/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.democracynow.org/2020/7/13/disability_rights_activists_take_on_twin
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.democracynow.org/2020/7/13/disability_rights_activists_take_on_twin
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://eu.usatoday.com/story/news/2020/07/14/people-disabilities-protest-discrimination-doctors-police/5246340002/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ic9.esolg.ca/11140390_WaterForWomen/en/learning-and-resources/resources/KL/WfW-CBM-Guidance-Note_COVID-19-WASH-Disability-Inclusion_FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ic9.esolg.ca/11140390_WaterForWomen/en/learning-and-resources/resources/KL/WfW-CBM-Guidance-Note_COVID-19-WASH-Disability-Inclusion_FINAL.pdf
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Από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας , 

 Δείτε την εισαγωγή για σχόλια σχετικά με το COVID-19 και τον Κόσμο της Εργασίας για τη διασφάλιση 

της ένταξης για άτομα με αναπηρία σε όλα τα στάδια της αντίδρασης. Είναι επίσης διαθέσιμο στα 

ισπανικά . (Ιούνιος) 

 Ενσωμάτωση της αναπηρίας στις απαντήσεις των επιχειρήσεων στο COVID-19: Αποτελέσματα μιας 

έρευνας μεταξύ των Εθνικών Δικτύων Επιχειρήσεων και Αναπηρίας και των μελών τους (Ιούλιος) 

 μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τη διασφάλιση ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω στην ανταπόκριση 

και την ανάκαμψη στον κόσμο της εργασίας . (Ιούνιος) 

 Διαδικτυακό σεμινάριο για το COVID-19 και τον Κόσμο της Εργασίας : Επιπτώσεις στα άτομα με 

αναπηρία (Ιούνιος) Μια απάντηση για άτομα με ειδικές ανάγκες στο COVID-19 είναι μια καλύτερη 

απάντηση για όλους - επισημάνσεις των σχολίων των εμπειρογνωμόνων. (σύντομο βίντεο, Αύγουστος) 

 Σεμινάριο Masterclass για την πραγματοποίηση διαποστάσεως εργασίας (Ιούνιος) 

 Διαδικτυακό σεμινάριο για την ηγετική θέση των επιχειρήσεων σε απαντήσεις χωρίς αποκλεισμούς στο 

COVID-19 (Ιούνιος) 

 Εάν μια «νέα κανονκότητα» πρόκειται να είναι ένα καλύτερο κανονικότητα, είναι απαραίτητο να 

περιλαμβάνει και άτομα με αναπηρίες (Ιούνιος, Ιστολόγιο της ΔΟΕ). Προσωπικές σκέψεις και πολιτική 

από έναν συνάδελφο της ΔΟΕ που αφορά την αναπηρία στην Ελβετία, την Αιθιοπία και τη διεθνή 

ανταπόκριση. 

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι πάροχοι λύσεων και συν-δημιουργοί κατά τη διάρκεια 

κρίσεων (σύντομο βίντεο, Μάιος) 

 

Από το διεθνές έργο καινοτομίας έως ένταξης, διαδικτυακό σεμινάριο για το COVID-19, γυναίκες με 

αναπηρίες και απασχόληση (Μάιος) 

  

Στην Αυστραλία , δείτε τη σειρά απόκρισης COVID-19 από το Australian Network on Disability. 

  

Στη Βραζιλία , τι μας λέει η εμπειρία του Covid-19 σχετικά με την αναπηρία, την εργασία και την 

προσβασιμότητα (Αύγουστος, Somatosphere ) 

  

Στην Κένυα , η τρίτη συνάντηση του Δικτύου Επιχειρήσεων και Αναπηρίας στην Κένυα . (Ιούνιος) 

  

Στη Λατινική Αμερική , η Διεθνή Ένωση Εργαζόμενων Οικοδομών και Ξυλείας (BWI) σχετικά με 

την αξιοπρεπή εργασία για άτομα με αναπηρία ωθείται εν μέσω COVID-19 . 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_746909/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_747591/lang--es/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_747591/lang--es/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.businessanddisability.org/news/disability-inclusion-in-company-responses-to-covid-19-results-of-a-survey-among-national-business-and-disability-networks-and-their-members/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.businessanddisability.org/news/disability-inclusion-in-company-responses-to-covid-19-results-of-a-survey-among-national-business-and-disability-networks-and-their-members/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/WCMS_747327/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/WCMS_747327/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_747872/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di4mn0ooxi2o
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di4mn0ooxi2o
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_749224/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_749123/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_749123/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_749123/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://iloblog.org/2020/06/04/if-a-new-normal-is-to-be-a-better-normal-it-must-include-persons-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://iloblog.org/2020/06/04/if-a-new-normal-is-to-be-a-better-normal-it-must-include-persons-with-disabilities/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0EQeWly1myE
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0EQeWly1myE
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://edf-feph.org/i2i-webinar-5-covid-19-and-women-disabilities-and-employment
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://edf-feph.org/i2i-webinar-5-covid-19-and-women-disabilities-and-employment
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.and.org.au/pages/covid19-response-series-.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://somatosphere.net/2020/covid-disability-work-accessibility.html/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://somatosphere.net/2020/covid-disability-work-accessibility.html/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://somatosphere.net/2020/covid-disability-work-accessibility.html/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/posts/jmenze_kenya-business-and-disability-network-meeting-activity-6682245985818681344-_Qoh
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bwint.org/cms/news-72/decent-work-for-people-with-disabilities-pushed-amidst-covid-19-1870


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210 – τηλ.: 6972 550577 
e-mail: eos-spanopa@outlook.com 

  

Στη Νότια Αφρική , διαδικτυακό σεμινάριο για την εκμάθηση της αναπηρίας κατά την πλοήγηση στον κόσμο 

του COVID-19 (Απρίλιος, BradshawLeRoux ) 

  

Στην Ουγκάντα , τα άτομα με αναπηρία εφαρμόζουν νέο νόμο για την εγγύηση της 

απασχόλησης (Σεπτέμβριος, Νέο όραμα) 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

 Πώς να δημιουργήσετε ξανά ένα κλειστό φιλανθρωπικό χώρο εργασίας μετά την καραντινα (Ιούλιος, 

Κοινωνία των Πολιτών) 

 Συμμετοχή σε αναμονή: Η πολιτική επιχειρηματικότητας για την αναπηρία πρέπει να συνεχιστεί κατά 

τη διάρκεια του COVID-19 (Ιούνιος, Επιχειρηματικό Φόρουμ Αναπηρίας) 

 Στις Επιχειρήσεις συνηθίζετε ή μη: Πώς οι εργοδότες έχουν υποστηρίξει το εργατικό τους δυναμικό κατά 

τη διάρκεια της επιδημίας και της καραντίνας Covid-19 (σύνδεσμος για το pdf, Μάιος, Φόρουμ 

Αναπηρίας για Επιχειρήσεις). Δείτε επίσης μια μελέτη περίπτωσης για το πώς έγινε αυτό από την RBS 

Bank (Business and Disability Forum) 

 Γιατί η τοποθέτηση ατόμων σε ομάδες με βάση τον κίνδυνο είναι αντίθετη με τη συμπερίληψη (Ιούνιος, 

Personnel Today) 

 Δείτε περισσότερα από το Φόρουμ Επιχειρήσεων και Αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων των 

διαδικτυακών σεμιναρίων, στους πόρους τους COVID-19 . 

 Προβλέποντας τις αλλαγές στην κατάσταση της αγοράς εργασίας των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες (Μάιος, Δικαιώματα αναπηρίας UK) 

 

Στις ΗΠΑ , 

 Συλλογή πόρων και βέλτιστων πρακτικών από την Αναπηρία: IN . Περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών 

άλλων τομέων, πόρους που είναι ειδικοί για τη βιομηχανία , σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα 

και την διαποστάσεως εργασία και την ψυχική υγεία . 

 Πώς η COVID-19 βελτίωσε την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία (Ιούλιος, HR Drive) 

 

Εταιρικές απαντήσεις 

 Ανταπόκριση COVID με αποκλεισμούς αναπηρίας της SAP . 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://bradshawleroux.co.za/webinar-1-learning-for-disability-when-navigating-the-covid-19-world-free/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://bradshawleroux.co.za/webinar-1-learning-for-disability-when-navigating-the-covid-19-world-free/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.newvision.co.ug/news/1527827/pwds-banking-law-guarantee-employment
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.newvision.co.ug/news/1527827/pwds-banking-law-guarantee-employment
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://businessdisabilityforum.org.uk/news-opinion/inclusion-on-hold/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://businessdisabilityforum.org.uk/news-opinion/inclusion-on-hold/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://mcusercontent.com/6bb0a995610e4c9d9bf5bb476/files/68430d89-1ffe-4cee-9002-c319f75c7927/Business_as_unusual_how_organisations_have_responded_to_Covid_19_Full_report_May_2020_2_.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://mcusercontent.com/6bb0a995610e4c9d9bf5bb476/files/68430d89-1ffe-4cee-9002-c319f75c7927/Business_as_unusual_how_organisations_have_responded_to_Covid_19_Full_report_May_2020_2_.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://dh1b0dk701o2c.cloudfront.net/prod/uploads/2020/05/RBS-Case-Study-Final-Version-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://dh1b0dk701o2c.cloudfront.net/prod/uploads/2020/05/RBS-Case-Study-Final-Version-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.personneltoday.com/hr/why-placing-people-in-groups-based-on-risk-goes-against-inclusivity/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://businessdisabilityforum.org.uk/knowledge-hub/resource/category/covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://businessdisabilityforum.org.uk/knowledge-hub/resource/category/covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityrightsuk.org/news/2020/may/update-labour-market-status-disabled-people
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityrightsuk.org/news/2020/may/update-labour-market-status-disabled-people
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityin.org/best-practices/disabilityin-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityin.org/resource/covid-19-response-industry-specific-resources/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityin.org/resource/covid-19-response-industry-specific-resources/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityin.org/resource/covid-19-response-accessible-tools-and-content/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityin.org/resource/covid-19-response-accessible-tools-and-content/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://disabilityin.org/resource/covid-19-response-mental-health/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.hrdive.com/news/how-covid-19-improved-accessibility-for-job-seekers-with-disabilities/581820/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.viscardicenter.org/saps-disability-inclusive-covid-response/
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ΚΔ. Ανακατασκευή / τι θα συμβεί στη συνέχεια 

 

Οι IDA και οι IDDC οργανώνουν Εκστρατεία για την ανοικοδόμηση ενός περιεκτικού μέλλοντος για 

όλους . (Ιούλιος): 

 

ΚΔ.1. Νέες προοπτικές και ανάκαμψη 

 

Εξασφάλιση δίκαιης ανάκαμψης: Ένταξη αναπηρίας στον σχεδιασμό μετά την καταστροφή (Ιούλιος, Blogs 

της Παγκόσμιας Τράπεζας) 

  

Απαιτείται υπεράσπιση προϋπολογισμού για την πιθανότητα μιας νέας κανονικότητας χωρίς 

αποκλεισμούς (Μάιος, Κέντρο Πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς) 

  

Ορισμός του νέου φυσιολογικού για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένα άτομα σε πόλεις (Ιούνιος, Victor 

Santiago Pineda) 

  

Από το Μπαγκλαντές , αυτό που μας έχει διδάξει το Covid-19 για την αναπηρία (Ιούνιος, Dhaka Tribune) 

  

Στον Καναδά , Ενίσχυση της κοινότητας αναπηρίας του Καναδά σε έναν κόσμο μετά την πανδημία , 

(Σεπτέμβριος, The Star) 

  

Από την Ινδία , 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/rebuilding-inclusive-future-all-campaign
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/rebuilding-inclusive-future-all-campaign
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/ensuring-equitable-recovery-disability-inclusion-post-disaster-planning
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://inclusive-policy.org/2020/05/18/budget-advocacy-is-needed-for-a-chance-of-an-inclusive-new-normal/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://inclusive-policy.org/2020/05/18/budget-advocacy-is-needed-for-a-chance-of-an-inclusive-new-normal/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://inclusive-policy.org/2020/05/18/budget-advocacy-is-needed-for-a-chance-of-an-inclusive-new-normal/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.linkedin.com/pulse/cities4all-webinar-9-defining-new-normal-people-older-pineda/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/06/30/op-ed-what-covid-19-has-taught-us-about-disability
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thestar.com/opinion/contributors/2020/09/15/strengthening-canadas-disability-community-in-a-post-pandemic-world.html
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 Ο κόσμος μετά το COVID-19 χρειάζεται πιο ολοκληρωμένα σχέδια για άτομα με ειδικές 

ανάγκες (Σεπτέμβριος, Down to Earth) 

 Μια νέα εποχή προσβασιμότητας : σε άτομα με ειδικές ανάγκες στον μετα-COVID κόσμο (Ιούνιος, The 

Hindu) 

 

ΚΔ.2. Κοινωνική προστασία 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο , μπορούμε μαζί (Ιούνιος, SCIE) να συζητήσουμε τρόπους αναδιάρθρωσης της 

κοινωνικής φροντίδας: 

  

Τα μηνύματα πρέπει να αποφεύγουν την αναφορά στον «άλλον» ως έταιρο προσωπο,  που προκύπτει από την 

περιγραφή της κοινωνικής φροντίδας ως «φροντίδας των πιο ευάλωτων ανθρώπων στην κοινωνία μας», αντί 

να επιβεβαιώνουν την ενότητα. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και 

αισθάνονται για τη φροντίδα και την υποστήριξη εάν τοποθετήσουμε τον ρόλο του σε έναν ευρύτερο ιστό 

αμοιβαίων, καθημερινών σχέσεων. Επομένως, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τα μηνύματά μας με καταφατικές, 

βασισμένες σε αξίες δηλώσεις όπως αυτές που προωθούνται από την Cares Family σε πινακίδες σε όλο το 

Μάντσεστερ που λένε: «Επειδή χρειαζόμαστε καλοσύνη. Επειδή χρειαζόμαστε σύνδεση. Επειδή 

χρειαζόμαστε κοινότητα. Επειδή χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον.» 

 

ΚΔ.3. Εργασία και απασχόληση 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την αύξηση της τηλεργασίας ως πραγματική ευκαιρία να συμπεριλάβετε άτομα με 

αναπηρίες (Αύγουστος, Eurofound ) 

  

Πώς τα μαθήματα που προκύπτουν από την καραντίνα θα βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία στο χώρο 

εργασίας (Μάιος, Financial Times) 

  

Στην Αυστραλία , 

 Οι Αυστραλοί με αναπηρία λένε ότι η εργασία από το σπίτι πρέπει να είναι δυνατή μετά την 

πανδημία (Αύγουστος, SBS News) 

 Αυτή η πανδημία είναι μια ευκαιρία να μάθουμε από την κοινότητα των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες . Είμαστε ειδικοί στην ανθεκτικότητα (Ιούλιος, The Guardian) 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.downtoearth.org.in/blog/health/post-covid-19-world-needs-more-inclusive-designs-for-persons-with-disabilities-73350
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.downtoearth.org.in/blog/health/post-covid-19-world-needs-more-inclusive-designs-for-persons-with-disabilities-73350
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-new-era-of-accessibility/article31948035.ece
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.scie.org.uk/care-providers/coronavirus-covid-19/beyond/blogs/together-we-can
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/how-to-use-the-surge-in-teleworking-as-a-real-chance-to-include-people-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/how-to-use-the-surge-in-teleworking-as-a-real-chance-to-include-people-with-disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ft.com/content/07b5c778-9086-11ea-bc44-dbf6756c871a
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ft.com/content/07b5c778-9086-11ea-bc44-dbf6756c871a
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sbs.com.au/news/australians-with-disability-say-working-from-home-should-be-possible-after-the-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sbs.com.au/news/australians-with-disability-say-working-from-home-should-be-possible-after-the-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/29/this-pandemic-is-an-opportunity-to-learn-from-the-disability-community-we-are-experts-in-resilience
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/29/this-pandemic-is-an-opportunity-to-learn-from-the-disability-community-we-are-experts-in-resilience
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Από την Κένυα, το τέθηκαν οι αναπηροι στο επικέντρο των πρωτοβουλιών επικοδομόντας μια καλύτερη 

επιστροφή (Αύγουστος, έθνος) 

  

Στη Νορβηγία , μπορεί μια πιο ευέλικτη ημέρα εργασίας να σημαίνει έναν πιο διαφορετικό χώρο 

εργασίας ; (Ιούνιος, Telenor) 

  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο , 

 Η εργασία στο σπίτι για άτομα με ειδικές ανάγκες «πρέπει να συνεχιστεί» μετά την 

καραντίνα (Σεπτέμβριος, BBC) 

 Ανακαλύψτε εκ νέου την πανδημία στο χώρο εργασίας στο Partner Breakfast μας (Αύγουστος, 

Επιχειρηματικό Φόρουμ Αναπηρίας) 

 Διαδικτυακό σεμινάριο για τη «νέα μακροζωία» - Ένα πλαίσιο για την άνθηση σε έναν μεταβαλλόμενο 

κόσμο (Αύγουστος, ILC UK) 

 Μια αναφορά για τη μετά την καραντίνα περίοδο με προοπτικές από δίκτυα προσωπικού με αναπηρία 

(Μάιος, NADSN). 

 

Στις ΗΠΑ , 

 Η ADA, η τηλεργασία και ο μετά την πανδημία χώρος εργασίας (Σεπτέμβριος, κανονιστική 

ανασκόπηση) 

 Τι μπορεί να μας διδάξει το κίνημα των δικαιωμάτων αναπηρίας και ο καθολικός σχεδιασμός για τις 

επιχειρήσεις και τη ζωή στην εποχή του COVID-19 (Ιούλιος, Grand Rapids Business Journal) 

 Το COVID-19 αναδιαμορφώνει το μέλλον της εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες (Απρίλιος, 

Shane Kamady ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.telenor.com/could-a-more-flexible-workday-mean-a-more-diverse-workplace
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.telenor.com/could-a-more-flexible-workday-mean-a-more-diverse-workplace
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-54194096
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://businessdisabilityforum.org.uk/news-opinion/re-imagining-the-workplace-post-pandemic-at-our-partner-breakfast/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ilcuk.org.uk/webinar-the-new-long-life/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ilcuk.org.uk/webinar-the-new-long-life/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.theregreview.org/2020/09/07/wagstaff-quasius-ada-telework-post-pandemic-workplace/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://grbj.com/blogs/blog-health-care/what-the-disability-rights-movement-and-universal-design-can-teach-us-about-business-and-life-in-the-age-of-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://grbj.com/blogs/blog-health-care/what-the-disability-rights-movement-and-universal-design-can-teach-us-about-business-and-life-in-the-age-of-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://medium.com/%40shanekanadywfd/covid-19-is-reshaping-the-future-of-work-for-people-with-disabilities-50c55817c232
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ΚΕ. Προχωράμε μπροστά 

Έρευνες 

C4All COVID-19 χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση πόλεις Sh o rt Έρευνα από το Παγκόσμιο Enabled και 

τη Παγκόσμια Τράπεζα, «συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές απαντήσεις στην εκδήλωση 

COVID-19 και οι επιπτώσεις τους στη ζωή των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων». 

  

Έρευνα από το RIADIS στη Λατινική Αμερική σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία που είναι 

πρόσφυγες, εκτοπισμένοι ή μετανάστες . (Στα ισπανικά) 

 

Ευκαιρίες 

Άνοιγμα εκτελεστικού διευθυντή στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών. Προθεσμία 4 Οκτωβρίου. 

  

Υποτροφία στην Ασία-Ειρηνικό για το IDA , σχετικά με τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την 

αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης . Περισσότερα στον ιστότοπο IDA 

  

Παγκόσμια κλήση από τον ΠΟΥ για τη μέτρηση της πρόσβασης σε υποβοηθητική τεχνολογία 

χρησιμοποιώντας την ταχεία υποβοηθούμενη τεχνολογία αξιολόγησης της ΠΟΥ ( rATA ) . Προθεσμία 4 

Οκτωβρίου. 

  

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από την Ύπατη Αρμοστεία για την Ψηφιακή Πρόσβαση, Συμπερίληψη 

και Συμμετοχή . 

  

Πρόσκληση για αποδεικτικά στοιχεία από το Global Disability Innovation Hub on Powering Inclusion: AI 

and Assistive Technology . Προθεσμία 8 Οκτωβρίου. 

  

Πρόσκληση για προτάσεις κεφαλαίων από το Εγχειρίδιο Επικοινωνίας και Αναπηρίας του 

Palgrave . Προθεσμία 30 Νοεμβρίου 

 Πρόσκληση για έγγραφα από το Journal for Enabling Technologies σχετικά με την αξία και το δυναμικό 

των Enabling Technologies για άτομα με αναπηρίες κατά τη διάρκεια του Covid-19 : Συζητήσεις, ευκαιρίες 

και προκλήσεις κατά τη διάρκεια και μετά από μια πανδημία . Προθεσμία: 5 Δεκεμβρίου. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.surveymonkey.com/r/KSQFYQT
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/RIADISORG/posts/1761490884005349
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/RIADISORG/posts/1761490884005349
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wfdeaf.org/news/call-for-application-wfd-executive-director/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/opportunities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.who.int/news-room/articles-detail/global-call-for-measuring-access-to-assistive-technology-using-the-who-rapid-assistive-technology-assessment-(rata)
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.who.int/news-room/articles-detail/global-call-for-measuring-access-to-assistive-technology-using-the-who-rapid-assistive-technology-assessment-(rata)
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.unhcr.org/innovation/digital-inclusion-call/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.unhcr.org/innovation/digital-inclusion-call/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityinnovation.com/news/ai-and-assistive-technology
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.disabilityinnovation.com/news/ai-and-assistive-technology
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.michaeljeffress.com/blog/cfp-for-the-palgrave-handbook-of-communication-and-disability
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jet/value-and-potential-enabling-technologies-people-disabilities-during-covid-19-debates
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jet/value-and-potential-enabling-technologies-people-disabilities-during-covid-19-debates
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Επερχόμενα 

6 Οκτωβρίου: Ένταξη αναπηρίας στις στρατηγικές οικονομικής ενδυνάμωσης από το GBDN . 11:00 π.μ. στο 

Παρίσι. 

7 Οκτωβρίου: 

 Η αναπηρία μετράει! Δεδομένα και παρακολούθηση με αναπηρία από τον ολλανδικό συνασπισμό για 

την αναπηρία και την ανάπτυξη . 15h-17h, GMT + 1. 

 Ανοιχτή ξενάγηση BSL : θεοί και θεές της Ρωμαϊκής Βρετανίας από το Βρετανικό Μουσείο. 14.30–

15.30 GMT + 1 

9 Οκτωβρίου: Εγγραφείτε στον πρώτο 24ωρο εικονικό Μάρτιο του κόσμου για την Ψυχική Υγεία από την 

εκστρατεία Speak Your Mind 

22 Οκτωβρίου: Κυκλοφορία COVID-19 Disability Rights Monitor Τελική έκθεση, 15.00-17.00 CEST 

29 Οκτωβρίου: Μελέτες αναπηρίας και αρχιτεκτονική ιστορία , 2: 00–3: 30 μ.μ.  

2 Δεκεμβρίου: Προαγγελία εορτασμού για την έναρξη της φετινής Διεθνούς Ημέρας των Ατόμων με 

Αναπηρίες από το IDA . 10πμ έως 12μμ (EST) / 4μμ έως 6μμ (CET) 

 

Για την Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών, 

Απόδοση – Επιμέλεια κειμένου 

Στρατής Χατζηχαραλάμπους 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rxCaKt4oT_GfTrOMHyT77w
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaat72pNJFQ5USg5UuZDdarOvTPBKeSWafnGmIEWo5fzFNJQ/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.britishmuseum.org/events/bsl-eye-opener-tour-gods-and-goddesses-roman-britain
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyfR4_oJf2pw
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyfR4_oJf2pw
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.covid-drm.org/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.sah.org/conferences-and-programs/sah-connects/disability-studies-and-architectural-history
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/137015439710383/posts/3317182618360300/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/137015439710383/posts/3317182618360300/

