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MESAJE PRINCIPALE
•

Epidemiile afectează femeile și bărbații în mod diferit, iar pandemiile agravează inegalitățile existente
pentru femei și fete, precum și discriminarea altor grupuri marginalizate, cum ar fi persoanele cu dizabilități
și cele care trăiesc în sărăcie extremă. Această problemă trebuie luată în considerare, având în vedere
consecințele diferite ale detectării bolii și accesului la tratament pentru femei și bărbați.

•

Femeile reprezintă 70% din personalul care lucrează în sectorul sănătății și asistenței sociale la nivel
mondial, iar o atenție specială trebuie acordată modului în care mediul de lucru le poate expune la
discriminare, sănătății lor sexuale și reproductive și necesităților lor psihosociale ca lucrătoare medicale din
prima linie.

•

În perioade de criză, cum ar fi în timpul unei epidemii, femeile și fetele pot fi expuse unui risc mai înalt de
violență din partea partenerului intim și alte forme de violență în familie din cauza tensiunilor crescute
din sânul familiei. Deoarece sistemele care protejează femeile și fetele, inclusiv structurile comunitare, pot
fi fragile sau pot chiar să se prăbușească, măsuri specifice trebuie puse în aplicare pentru a le proteja pe
femei și fete de riscul violenței din partea partenerului intim, având în vedere evoluția expunerii la risc
impusă de COVID-19.

•

Sănătatea și drepturile sexuale și reproductive sunt o problemă de sănătate publică
importantă, care necesită o atenție mare în timpul pandemiilor.

•

Sarcinile și nașterile fără riscuri depind de prezența unor sisteme de sănătate
funcționale și de respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infecțiilor.

•

Furnizarea serviciilor de planificare familială și a altor produse de sănătate sexuală și
reproductivă, inclusiv articole de sănătate menstruală, stă la baza sănătății, abilitării și
dezvoltării durabile a femeilor și poate fi afectată pe măsură ce lanțurile de
aprovizionare sunt supuse unor constrângeri din cauza luptei contra pandemiei.

•

Continuitatea îngrijirii trebuie asigurată în caz de întrerupere gravă a
infrastructurii de servicii sau orice altă întrerupere a accesului femeilor și
fetelor de vârstă reproductivă. Trebuie eliminate obstacolele și barierele,
permițându-le femeilor și fetelor accesul la servicii, inclusiv la servicii de
asistență psihosocială, în special celor care sunt victime ale violenței sau care
riscă să fie victime ale violenței în timpul carantinei.

•

Căile de referire spre servicii în caz de violență bazată pe gen trebuie
actualizate pentru a reflecta schimbările efectuate în unitățile de îngrijire
disponibile, iar principalele comunități și prestatori de servicii trebuie
informați despre actualizarea acestor căi de referire spre servicii.

•

Femeile însărcinate cu afecțiuni respiratorii trebuie tratate cu prioritate
maximă din cauza riscului crescut de efecte adverse, iar serviciile de
sănătate antenatală, neonatală și maternă trebuie separate de cele care se
ocupă de cazurile identificate de COVID-19.

•

Sistemele de supraveghere și intervenție trebuie să includă date
dezagregate pe sexe, vârstă, gen și starea sarcinii.

•

Prestarea de servicii de sănătate mintală și asistență psihosocială
persoanelor, familiilor, comunităților și lucrătorilor medicali afectați este
un element esențial al luptei.
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•

Toți lucrătorii medicali, inclusiv femeile care luptă contra COVID-19, trebuie să poarte echipament
individual de protecție.

•

Având în vedere interacțiunea din prima linie a femeilor cu comunitățile și participarea lor la multe
activități de îngrijire, ele se confruntă cu un risc mai înalt de expunere. Cu o astfel de apropiere de
comunitate, femeile sunt, de asemenea, bine plasate pentru a influența pozitiv conceperea și
implementarea activităților de prevenire, precum și implicarea comunității.

•

Serviciile de îngrijire și mesagerie precise și de sprijin trebuie oferite cu scopul de a îmbunătăți siguranța,
demnitatea și drepturile persoanelor.

•

Trebuie să profităm de expertiza și experiența UNFPA în domeniul implicării comunitare, mobilizării
sociale și rețelelor extinse în diferite grupuri, cum ar fi organizațiile de tineret și de femei, liderii religioși și
tradiționali, pentru a sensibiliza, proteja și susține tinerii, femeile, familiile și comunitățile. Acest lucru va
permite, de asemenea, consolidarea cunoștințelor lor despre protecția împotriva COVID-19 pentru a stopa
răspândirea infecției, a promova o schimbare a comportamentului sănătos, a preveni transmiterea riscantă
a COVID-19 în comunități și a reduce stigmatizarea și discriminarea.

•

UNFPA va colabora strâns cu guvernele, cu OMS, cu alte agenții din domeniul sănătății (H6) și cu
partenerii naționali pentru a asigura că femeile, inclusiv cele de vârstă reproductivă și cele însărcinate,
primesc informații exacte despre prevenirea infectării, despre riscurile potențiale și despre modalitățile de
a solicita asistență medicală în timp util și de a se proteja împotriva violenței bazate pe gen.
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COVID-19

Boala noului
coronavirus 2019
(COVID-19), anunțată ca

pandemie de către

OMS la 11 martie 2020, este o
nouă tulpină de coronavirus,
semnalată pentru prima dată
la 31 decembrie 2019, care
poate provoca afecțiuni
respiratorii, de la o răceală
obișnuită la o boală mai gravă care poate cauza
decesul. La 18 martie, COVID-19 a fost raportat în
157 de țări/regiuni, având ca rezultat peste 200 000
de cazuri confirmate și peste 8 000 de decese.
Pentru cifrele tablourilor de bord de
monitorizare/cartografiere, a se vedea Tabloul de

bord global, Johns Hopkins și tabloul de bord al
Italiei.

Prevenirea și simptomele
coronavirusului
Potrivit orientărilor OMS pentru prevenirea
răspândirii coronavirusului, trebuie să întreprindeți
următoarele:
Coronavirus: reduceți riscul infecției
Spălați-vă cât mai des pe mâini cu apă și
săpun sau dezinfectați-le cu o soluție pe
bază de alcool
Acoperiți nasul și gura cu un șervețel sau cu pliul
cotului atunci când tușiți sau strănutați
Evitați contactul direct cu persoanele care au
simptome de gripă sau răceală
Gătiți bine carnea și ouăle
Evitați contactul neprotejat cu
animale vii (sălbatice și domestice)

Protejați-vă pe dvs. și pe cei din jur de infecții

Spălați-vă pe mâini!
•

după ce ați strănutat sau tușit

•

după ce ați îngrijit de o persoană
bolnavă

•

până, în timpul și după gătitul
mâncării

•

până a lua masa

•

după ce ați folosit toaleta

•

când mâinile sunt vizibil
murdare

•

după ce ați contactat cu
animalele sau excrementele
acestora

Cine este expus cel mai mult
riscului?
Analizele epidemiologice efectuate de OMS și
Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor au
arătat că persoanele care sunt expuse cel mai mult
riscului de deces din cauza COVID-19 aparțin
grupurilor vulnerabile – inclusiv persoanele în vârstă,
bolnavii cronici și persoanele cu imunitatea slăbită,
cum ar fi cele cu afecțiuni cardiace, diabet zaharat și
boli respiratorii, care trebuie să fie în centrul
eforturilor de intervenție.

Majoritatea sunt
persoane cu vârsta
cuprinsă între 30 și
69 de ani

Cel mai mare număr de decese
survine la persoanele în vârstă
și cele cu afecțiuni medicale
preexistente.

Sunt necesare date exacte și complete,
dezagregate pe sexe, inclusiv pentru a consolida
cunoștințele despre diferențele de vârstă, întrucât
gravitatea infecției este asociată cu vârsta (peste 60
de ani) și condițiile subiacente. Este important să se
acorde o atenție specială necesităților femeilor în
vârstă, prin prisma lecțiilor învățate de la alte boli
infecțioase, și anume HIV, unde rata de infectare în
rândul adulților în vârstă – în principal femei – a fost
un domeniu de interes neglijat și, prin extensie, un
domeniu neglijat al luptei.
În același timp, epidemiile
afectează diferit femeile și
bărbații.
Pandemiile agravează
inegalitățile de gen existente
pentru femei și fete și pot
influența modul în care ele
primesc tratament și îngrijire.
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SĂNĂTATEA ȘI DREPTURILE SEXUALE ȘI REPRODUCTIVE
REPREZINTĂ O PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IMPORTANTĂ, CARE NECESITĂ O
ATENȚIE DEOSEBITĂ ÎN TIMPUL PANDEMIILOR
Intervenția de urgență în cazul pandemiei de COVID-19 înseamnă, de asemenea, că resursele pentru serviciile
de sănătate sexuală și reproductivă pot fi deviate pentru a face față pandemiei, ceea ce contribuie la o
recrudescență a mortalității materne și neonatale, o creștere a necesității de contracepție nesatisfăcute și o
sporire a numărului de avorturi în condiții nesigure și infecții cu transmitere sexuală.
La nivel mondial, femeile reprezintă 70% din lucrătorii din domeniul sănătății și al serviciilor sociale. Moașele,
asistentele medicale și lucrătoarele medicale comunitare se regăsesc în prima linie a eforturilor de combatere
și reducere a răspândirii pandemiei și necesită echipament individual de protecție (EIP). Sarcinile și nașterile
fără riscuri depind de prezența unui număr suficient de personal medical calificat, în special moașe, și de
infrastructură adecvată pentru furnizarea asistenței esențiale și urgente de calitate 24 ore din 24, 7 zile pe
săptămână. Afecțiunile respiratorii la femeile însărcinate, în special infecțiile cu COVID-19, trebuie tratate cu
prioritate maximă din cauza riscului sporit de efecte adverse. Măsurile de control al infecțiilor trebuie să
includă separarea corespunzătoare a cazurilor suspectate, posibile și confirmate de serviciile de asistență
medicală antenatală, neonatală și maternă. Trebuie să existe sisteme de supraveghere și intervenție pentru
femeile de vârstă reproductivă și cele însărcinate, inclusiv în centrele antenatale. În prezent, nu există dovezi
care să susțină transmiterea pe verticală de la mamă la copil a COVID-19.
Furnizarea serviciilor de planificare familială și a altor produse de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv cele
de sănătate menstruală, stă la baza sănătății, abilitării și demnității femeilor și fetelor și poate fi afectată pe
măsură ce lanțurile de aprovizionare sunt supuse unor constrângeri din cauza luptei contra pandemiei COVID19.

© UNFPA ASRO

Sistemele de supraveghere și intervenție trebuie, de asemenea, să țină cont de sex, gen, statutul profesional și
starea sarcinii. Având în vedere consecințele pe care astfel de epidemii și pandemii îl pot avea asupra tuturor
persoanelor, familiilor și comunităților afectate, prestarea serviciilor de sănătate mintală și asistență
psihosocială trebuie să fie un element esențial al răspunsului global.
UNFPA sprijină rolul de lider al autorităților naționale și locale, al comunităților și al beneficiarilor în asigurarea
accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă în timpul pandemiei. Colaborarea și parteneriatul cu
OMS și cu alte agenții ale ONU în sprijinirea ministerelor sănătății și a ministerelor de resort relevante este
esențială pentru a asigura că femeile de vârstă reproductivă, inclusiv femeile însărcinate, primesc informații
exacte despre măsurile de precauție împotriva infecției, riscurile potențiale și modalitățile de obținere a
asistenței medicale în timp util.
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FEMEILE ȘI BĂRBAȚII SUNT
AFECTAȚI ÎN MOD DIFERIT
Epidemiile afectează femeile și bărbați în mod diferit și agravează inegalitățile existente
pentru femei și fete, precum și discriminarea altor grupuri marginalizate, cum ar fi
persoanele cu dizabilități și cele care trăiesc în sărăcie extremă. Această problemă trebuie
luată în considerare, având în vedere consecințele diferite ale detectării bolii și accesului
la tratament pentru femei și bărbați, precum și pentru bunăstarea lor generală.

Normele de gen reprezintă un risc
Este posibil ca femeile să fie mai puțin susceptibile ca bărbații să joace
un rol în luarea deciziilor aferente pandemiei, iar în consecință,
necesitățile lor de sănătate generală, sexuală și reproductivă riscă să nu
fie satisfăcute. Epidemia cauzată de virusul Zika ne-a învățat că
diferențele de autoritate între bărbați și femei au făcut ca femeile să nu
aibă autonomie asupra deciziilor lor sexuale și reproductive, fapt agravat
de accesul lor inadecvat la asistență medicală și de resursele financiare
insuficiente care nu le permiteau să meargă la spitale și la centre de
asistență medicală pentru a le fi consultați copiii, în pofida faptului că
femeile efectuau majoritatea activităților comunitare de control al
răspândirii epidemiei. De multe ori, nivelul de reprezentare a femeilor în
acțiunile de planificarea și intervenție în caz de pandemie este de
asemenea insuficient, fapt care poate fi deja observat în unele măsuri
naționale și globale de luptă împotriva COVID-19.
În ceea ce privește alte riscuri, bărbații pot manifesta un comportament de neglijare a stării de sănătate, ca
urmare a normelor de gen rigide, dorind să fie considerați ca duri, nu slabi, ceea ce implică o întârziere în
detectarea virusului și accesul la tratament. În contextul acestor norme, bărbații pot, de asemenea, să simtă o
presiune în fața dificultăților economice rezultate în urma pandemiei și a incapacității de a lucra, ceea ce
provoacă tensiuni și conflicte în gospodărie. În timpul carantinei, experiențele și necesitățile femeilor și
bărbaților vor varia, de asemenea, din cauza necesităților fizice, culturale, de securitate și sanitare diferite.

Repartizarea muncii în serviciile de îngrijire și forța de muncă pentru
femei și bărbați
70% din personalul medical la nivel mondial sunt femei, ceea ce
evidențiază aspectele de gen ale forței de muncă din domeniul
sănătății și riscul de infecție cu care se confruntă lucrătoarele
medicale. Având în vedere că femeile asigură cea mai mare parte a
intervențiilor de asistență medicală primară, inclusiv interacțiunea în
prima linie la nivel comunitar, este îngrijorător faptul că ele nu sunt
pe deplin implicate în luarea deciziilor și planificarea intervențiilor,
în supravegherea securității, în detectare și în mecanismele de
prevenire. Experiența arată că rolul femeilor în cadrul comunităților
le pun adesea într-o poziție bună pentru a identifica tendințele la
nivel local, inclusiv cele care ar putea semnala începutul unei
epidemii și situația generală a sănătății.
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Experiența din epidemiile anterioare arată importanța includerii unei
analize de gen în eforturile de pregătire și intervenție pentru a
îmbunătăți eficacitatea intervențiilor medicale și pentru a promova
egalitatea de gen și echitatea în sănătate. În timpul epidemiei de Ebola
din Africa de Vest (2014-2016), femeile au fost mai predispuse la
infectarea cu virusul, având în vedere rolurile lor predominante ca
îngrijitoare în cadrul familiilor și ca lucrătoare medicale din prima linie.
Închiderea școlilor pentru a controla transmiterea COVID-19 are
un efect diferențial asupra femeilor din punct de vedere
economic, având în vedere rolul lor în asigurarea majorității
îngrijirii informale în cadrul familiilor, cu consecințe care le
limitează posibilitățile lor de muncă și perspectivele lor
economice. În general, experiența unei epidemii înseamnă că
povara casnică a femeilor se amplifică la fel, ceea ce face ca
partea lor de responsabilități casnice să devină și mai grea,
multe dintre femei fiind și angajate cu normă întreagă. În plus,
restricțiile de deplasare generează provocări financiare și
incertitudini în special pentru lucrătoarele străine sau pentru
cele din sectoarele de servicii afectate de limitările de deplasare.

Recrudescența violenței bazate pe gen
Pandemiile agravează inegalitățile și vulnerabilitățile de gen existente, crescând riscurile de abuz. În perioade
de criză, cum ar fi în timpul unei epidemii, femeile și fetele pot fi expuse, de exemplu, unui risc mai înalt de
violență din partea partenerului intim și alte de violență în familie din cauza tensiunilor crescute din sânul
familiei. Ele se confruntă și cu riscuri crescute ale unor alte forme de violență bazată pe gen, inclusiv exploatare
și abuz sexual în aceste situații. De exemplu, repercusiunile economice ale epidemiei de Ebola din perioada
2013-2016 din Africa de Vest au expus femeile și copiii unui risc mai mare de exploatare și violență sexuală.
În plus, îngrijirea și sprijinul vital pentru victimele violenței bazate pe gen (adică gestionarea clinică a violului și
asistența de sănătate mintală și psihosocială) pot fi întrerupte în timp ce prestatorii de servicii medicale sunt
suprasolicitați și preocupați de tratarea cazurilor de COVID-19. Sistemele trebuie să se asigure că lucrătorii
medicali dispun de competențele și resursele necesare pentru a trata informațiile sensibile legate de violența
bazată pe gen, că orice divulgare a violenței bazate pe gen este tratată cu respect, simpatie și confidențialitate
și că serviciile sunt prestate în baza unei abordări centrate pe victimă. De asemenea, este esențială actualizarea
căilor de referire spre servicii în caz de violență bazată pe gen, pentru a reflecta schimbările efectuate în
unitățile de îngrijire disponibile, și informarea principalelor comunități și prestatori de servicii despre
actualizarea acestor căi.
UNFPA poate juca un rol esențial în sensibilizarea partenerilor naționali pentru a înțelege intersectarea genului
cu astfel de epidemii, precum și riscul crescut de violență bazată pe gen și cum să fie soluționată această
problemă în condiții de siguranță, în mod etic și eficient în timpul acestei pandemii.
Toate populațiile vulnerabile vor fi afectate în mod diferit de pandemia de COVID-19. Pentru cele aproape 48
de milioane de femei și fete, inclusiv 4 milioane de femei însărcinate, identificate de UNFPA ca având nevoie de
asistență și protecție umanitară în 2020, pericolele impuse de pandemia de COVID-19 vor fi amplificate.
Conflictele, condițiile precare din locurile de strămutare și resursele limitate sunt susceptibile de a amplifica
nevoia de asistență și finanțare suplimentară. Este și mai descurajantă împiedicarea răspândirii rapide a COVID19 în țările și comunitățile care se confruntă deja cu crize de lungă durată, cu conflicte, catastrofe naturale,
strămutări și alte situații de urgență în domeniul sănătății. Țările afectate de un conflict sau considerate fragile
au adesea unele dintre cele mai slabe sisteme de sănătate, devenind vulnerabile la COVID-19 în ceea ce
privește capacitatea lor de detectare, de confirmare a infectării și de gestionare a componentei de sănătate
publică și, totodată, de gestionare a consecințelor clinice și asupra sănătății în cadrul unei populații.
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RECOMANDĂRI
• Oferiți servicii de îngrijire și mesagerie precise și de sprijin cu scopul de a îmbunătăți siguranța, demnitatea și
drepturile persoanelor.
• Asigurați-vă că politicile și acțiunile din cadrul intervenției vizează necesitățile tuturor, ceea ce reprezintă o
etapă fundamentală pentru a înțelege efectele primare și secundare ale unei urgențe de sănătate asupra
diferitor persoane și comunități. În același timp, necesitățile de protecție ale femeilor și fetelor trebuie să fie
în centrul eforturilor intervenției.
• Asigurați-vă că intervenția pentru COVID-19 nu reproduce sau perpetuează norme de gen dăunătoare, practici
discriminatorii și inegalități. Este important să recunoaștem că normele, rolurile și relațiile sociale, culturale și
de gen influențează vulnerabilitatea femeilor și bărbaților la infecție, expunere și tratament.
• Asigurați-vă că se acordă o atenție deosebită sănătății și drepturilor sexuale și reproductive în timpul COVID19, deoarece acestea pot fi grav afectate în timpul epidemiilor, inclusiv prin respectarea unor orientări
stricte de prevenire a infectării, printre alte măsuri, pentru a avea sarcini și nașteri fără riscuri.
• Examinați cum pot să difere acestea între grupuri de femei și de bărbați, în special grupurile cele mai excluse,
de exemplu persoanele sărace, persoanele cu dizabilități, grupurile indigene, persoanele strămutate intern
sau refugiații, persoanele LGBTIQ și alte persoane care se confruntă cu forme multiple și încrucișate de
discriminare.
• Examinați cum poate să difere experiența carantinei la femei și bărbați, văzând, de exemplu, dacă diferite
necesități fizice, culturale, de securitate și sănătate ale femeilor și bărbaților sunt satisfăcute. Recunoașteți
că domiciliul poate să nu fie un loc sigur pentru unele femei și că acesta poate crește de fapt expunerea la
violență din partea partenerului intim.
• Actualizați căile de referire spre servicii în caz de violență bazată pe gen pentru a reflecta schimbările din
serviciile disponibile.
• Acordați prioritate participării femeilor, deoarece rolurile lor în cadrul comunității le plasează de obicei într-o
poziție bună pentru a influența pozitiv conceperea și implementarea activităților de prevenire. Datorită
proximității lor pe plan local, monitorizările și cunoștințele femeilor pot contribui la semnalarea debutului
unei epidemii și la îmbunătățirea stării generale de sănătate.
• Includeți femeile în procesul decizional pentru pregătirea și răspunsul la pandemie și asigurați reprezentarea
femeilor în organele naționale și locale unde se elaborează politicile privind COVID-19.
• Includeți vocile femeilor din prima linie a intervenției, inclusiv ale lucrătoarelor medicale și ale celor care sunt
cel mai mult afectate de boală, în politicile sau practicile de pregătire și răspuns pe viitor.
• Susțineți implicarea semnificativă a femeilor și fetelor la nivel comunitar, inclusiv a rețelelor și organizațiilor
acestora, pentru a asigura că eforturile și intervențiile nu le discriminează și mai mult și nu exclud
persoanele cele mai expuse riscului.
• Asigurați-vă că guvernele și instituțiile de sănătate mondiale iau în considerare efectele directe și indirecte ale
COVID-19 asupra vârstei, sexului și genului atunci când analizează repercusiunile pandemiei.
• Acordați prioritate colectării de date exacte și complete, dezagregate pe sexe și vârstă, pentru a înțelege modul
în care COVID-19 afectează diferit oamenii în ceea ce privește prevalența, tendințele și alte informații
importante.
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• Asigurați-vă că în planurile de
acțiuni umanitare și în toate
intervențiile naționale este luată în
considerare și este reflectată lupta
împotriva COVID-19 și sunt
susținute drepturile refugiaților, ale
migranților și ale persoanelor
strămutate intern.
• Aplicați abordarea umanitară, de
dezvoltare și prezență a păcii prin
coerență
organizațională,
colaborare, sinergie și parteneriate
pentru a contribui la intervenția
guvernelor și pentru a valorifica la
maximum avantajele comparative
ale guvernelor, ONG-urilor și altor
agenții de asistență care acționează
pentru obiective convenite de comun
acord.
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Surse
• COVID-19: the gendered impacts of the outbreak:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext
• COVID-19 #Coronavirus data pack (actalizat la 11 martie 2020):
https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/
• COVID-19 Guidance Document, Asia Pacific Region, UNFPA March 2020
• WHO Daily Situation Reports:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation- reports/
• Mental health considerations during COVID-19 outbreak:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-healthconsiderations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
• A 3-Phase Response Activation System for public health emergencies, including COVID- 19:
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/Coronavirus_ThreePhases_FINAL_0.pdf
• The COVID-19 Outbreak and Gender: Key Advocacy Points from Asia and the Pacific. Gender Based Violence
AOR Protection Cluster Asia and Pacific; Gender in Humanitarian Action Asia and Pacific, 2020
https://gbvaor.net/sites/default/files/202003/GiHA%20WG%20advocacy%20%20brief%20final%5B4%5D.pdf
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