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MESAZHE TË RËNDËSISHME
Shpërthimi i sëmundjeve ndikon ndryshe tek gratë dhe burrat dhe pandemitë i thellojnë edhe më 
shumë pabarazitë ekzistuese për gratë dhe vajzat dhe diskriminimin e grupeve të tjera 
të margjinalizuara, siç janë personat me aftësi të kufizuara dhe ata në varfëri ekstreme. Kjo duhet 
të merret parasysh, kur konsiderohen ndikimet e ndryshme mbi zbulimin e infeksionit dhe aksesin në 
trajtim për gratë dhe burrat.

Gratë përfaqësojnë 70 përqind të fuqisë punëtore të sektorit shëndetësor dhe social në të gjithë 
botën, ndaj vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet asaj se si ambjenti i punës mund t'i ekspozojë ato 
ndaj diskriminimit dhe të mendohet për shëndetin e tyre seksual dhe riprodhues dhe 
nevojat psikosociale si punonjëse shëndetësore të vijës së parë.

Në raste krizash, siç është shpërthimi i një pandemie, gratë dhe vajzat mund të jenë në rrezik më të 
madh dhune nga partneri intim apo forma të tjera të dhunës në familje, për shkak të rritjes 
së tensioneve familjare. Meqenëse sistemet që mbrojnë gratë dhe vajzat, përfshirë 
strukturat e komunitetit, mund të dobësohen ose prishen, duhet të zbatohen masa specifike për të 
mbrojtur gratë dhe vajzat nga rreziku i dhunës nga partneri intim, në dinamikën e 
ndryshueshme të rrezikut të imponuar nga COVID-19.

Shëndeti dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese janë një çështje e rëndësishme 
e shëndetit publik, që kërkon vëmendje të madhe gjatë pandemive.

Shtatzënitë dhe lindjet e sigurta të fëmijëve varen nga funksionimi i sistemeve 
shëndetësore dhe respektimi i rreptë i rregullave për parandalimin e infeksionit.

Mjetet për planifikim familjar dhe mallra të tjera të shëndetit seksual dhe 
riprodhues, përfshirë artikujt e shëndetit menstrual, janë thelbësore për shëndetin, 
fuqizimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të grave, ndërkohë që sigurimi i këtyre 
mallrave mund të ndikohet, pasi zinxhirët e furnizimit sforcohen për t'iu 
përgjigjur pandemisë.
Vazhdimësia e kujdesit duhet të sigurohet në rast të ndërprerjes së
shërbimit në institucione ose ndërprerjes së aksesit për gratë dhe vajzat e 
moshës riprodhuese. Pengesat duhet të adresohen, për të mundësuar 
aksesin e grave dhe vajzave në shërbime, përfshirë shërbimet 
e ndihmës psikosociale, veçanërisht për ato gra e vajza që mund të jenë 
subjekt i dhunës ose të cilat mund të jenë në rrezik të dhunës gjatë kohës 
së vetizolimit.

Mekanizmat e referimit të dhunës me bazë gjinore duhet të përditësohen,
për të reflektuar ndryshimet në ambjentet e disponueshme të kujdesit,ndërsa 
komunitetet kyçe dhe ofruesit e shërbimeve duhet të jenë të informuar në 
lidhje me ato mekanizma të përditësuara.

Gratë shtatzëna me sëmundje të frymëmarrjes duhet të trajtohen me
përparësi, për shkak të rritjes së rrezikut të efekteve shtesë dhe 
njësitë e kujdesit antenatal, neonatal dhe ato të shëndetit të nënës duhet 
të ndahen nga rastet e identifikuara me COVID-19.
Sistemet e mbikëqyrjes dhe përgjigjes duhet të përfshijnë seksin, 
gjininë, moshën dhe fazën e shtatzënisë.

Sigurimi i shëndetit mendor dhe mbështetjes psikosociale për 
individët e prekur, familjet, komunitetet dhe punonjësit e shëndetësisë 
është një pjesë kritike e përgjigjes.



Të gjithë punonjësit shëndetësorë, përfshirë gratë, që i përgjigjen COVID-19 në vijë të parë, 
duhet të kenë pajisje mbrojtëse personale.

Duke pasur parasysh ndërveprimin e grave në vijën e parë me komunitetet dhe 
pjesëmarrjen e tyre në pjesën më të madhe të përkujdesit si pjesë e punës, ato përballen me një 
rrezik më të lartë të ekspozimit. Duke pasur një afërsi të tillë me komunitetet, gratë janë 
gjithashtu në pozicion të mirë për të ndikuar pozitivisht në hartimin dhe zbatimin e aktiviteteve 
parandaluese dhe angazhimin e komuniteteve.

Dhënia e kujdesit dhe mesazheve të sakta dhe mbështetëse duhet të bëhet me synimin 
për të përmirësuar sigurinë, dinjitetin dhe të drejtat e njerëzve.

Ekspertiza dhe përvoja e UNFPA-së në angazhimin e komunitetit, mobilizimin shoqëror dhe 
rrjetet e gjera në grupe të ndryshme si rinia dhe organizatat e grave, udhëheqësit fetarë dhe 
tradicionalë, duhet të përdoren për të rritur ndërgjegjësimin, mbrojtjen dhe mbështetjen e të 
rinjve, grave, familjeve dhe komuniteteve. Kjo do të ndihmojë edhe në rritjen e njohurive të tyre mbi 
mbrojtjen ndaj COVID-19 për të ulur përhapjen e infeksionit, promovuar sjellje të 
shëndetshme, parandaluar transmetimin e COVID-19 midis komuniteteve dhe zvogëluar stigmën 
dhe diskriminimin.

UNFPA do të punojë ngushtësisht me qeveritë, OBSH, agjencitë e tjera që punojnë në 
shëndetësi (H6) dhe partnerët kombëtarë për të siguruar dhënien e informacioneve të sakta 
grave, përfshirë ato të moshës riprodhuese dhe grave shtatzëna, për parandalimin e infeksionit, 
rreziqet e mundshme dhe si të kërkojnë kujdes mjekësor në kohë dhe mbrojtje nga dhuna me bazë 
gjinore.
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Shumica e rasteve janë të 
moshës midis 30-69 vjeç

Numri më i lartë i vdekjeve 
ndodh tek të moshuarit 
dhe njerëzit me gjendje 

mjekësore para-
ekzistuese.

Janë të nevojshme të dhëna të sakta dhe të plota të ndara 
sipas seksit, që mbështesin njohuri për diferencat 
e moshës, pasi ashpërsia e infeksionit shoqëron 
moshat 60+ dhe disa kushte të caktuara. Është e 
rëndësishme t'i kushtohet vëmendje kryesore 
nevojave të grave të moshuara në dritën e mësimeve 
nga sëmundje të tjera infektive, p.sh. HIV, ku niveli i 
infeksionit tek të rriturit më të vjetër - kryesisht gratë 
- ka qenë një zonë e lënë pas dore nga fokusi dhe
për rrjedhojë e lënë pas dore edhe për përgjigje.

Sëmundja  Novel
coronavirus 2019 

pandemi(COVID-19),

Kush është më i rrezikuar?
Analizat epidemiologjike nga OBSH dhe Qendrat për 
Kontrollin e Sëmundjeve treguan se njerëzit që janë më të 
rrezikuar nga vdekja prej COVID-19 u përkasin grupeve të 
cënueshme - përfshirë këtu të moshuarit, të 
sëmurët kronikë dhe me probleme imunitare, siç janë 
njerëzit me sëmundje të zemrës, diabetit 
dhe sëmundjet e frymëmarrjes, të cilët duhet të 
jenë në qendër të përpjekjeve.
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COVID-19

nga OBSH më 11 Mars 2020, është 
një lloj i ri i koronavirusit i raportuar për 
herë të parë më 31 dhjetor 2019, që 
mund të shkaktojë sëmundje të 
frymëmarrjes, duke filluar nga të ftohtit 
e zakonshëm deri tek sëmundjet më të 
rënda që mund të rezultojë në vdekje. 

shpallur si

Më 18 Mars, COVID-19 ishte raportuar në 157 vende, 
duke rezultuar me më shumë se 200,000 raste të 
konfirmuara dhe më shumë se 8,000 vdekje. Për numrin e 
përditësuar, ndiqni tabelat / hartën në:

Global Dashboard, Johns Hopkins, dhe Italy  
dashboard.

Parandalimi dhe simptomat e 
Coronavirus 
Sipas udhëzimeve të OBSH për të parandaluar përhapjen 
e koronavirusit, duhet të:

Në të njëjtën kohë, shpërthimet e 
sëmundjes prekin ndryshe gratë dhe 
burrat. Pandemitë i përkeqësojnë 
pabarazitë gjinore për gratë dhe 
vajzat dhe mund të ndikojnë në 
mënyrën se si ato marrin trajtim dhe 
përkujdesje.
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- Lani duart me sapun & ujë 
ose dezinfektues duarsh me 
bazë alkoli;
- Mbuloni hundën dhe 
gojën, kur kolliteni dhe 
teshtini, me letër hundësh 
ose me bërryl;
- Shmangni kontaktet e 
afërta me këdo që ka 
simptoma të ftohti ose gripi;
- Gatuani mirë mishin dhe 
vezët;
- Asnjë kontakt i pambrojtur
me kafshët e egra apo të 
fermës

Lani duart:

- pasi kolliteni ose teshtini,

kur kujdeseni për të sëmurët

- para, gjatë dhe pasi të
përgatisni ushqimin

- përpara se të hani

- pasi të përdorni tualetin

- kur duart i keni të pista

- pasi jeni marrë me kafshën
ose mbeturinat e saj/tij

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0CJt1XsJ0VDJbqJRNgBntIOxKK2dtDSaE1_BrHUBl1CMsdaTp918nSI6E#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://unwfp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4f74fc222b7041cd9cc3c52e62af1b8c
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SHËNDETI DHE TË DREJTAT SEKSUALE DHE 
RIPRODHUESE 
ËSHTË NJË ÇËSHTJE E RËNDËSISHME E SHËNDETIT PUBLIK 
QË KËRKON VËMENDJE TË MADHE GJATË PANDEMISË
Reagimi emergjent ndaj shpërthimit të COVID-19 nënkupton që burimet për shërbimet e shëndetit seksual dhe 
riprodhues mund të devijohen për t'u marrë me këtë pandemi, duke kontribuar në një rritje të vdekshmërisë amtare dhe 
të porsalindurve, në rritjen e nevojës së paplotësuar për kontraceptivë dhe rritjen e numrit të aborteve jo të 
sigurta dhe infeksioneve seksualisht të transmetuara.

Në të gjithë botën, gratë përbëjnë shtatëdhjetë përqind të punonjësve të shërbimeve shëndetësore dhe 
sociale. Mamitë, infermierët dhe punonjësit e shëndetit në komunitet janë në vijën e parë të përpjekjeve për të 
luftuar dhe ngadalësuar shpërthime sëmundjesh dhe kërkojnë pajisje mbrojtëse personale (PPE). Shtatzënia dhe 
lindja e sigurt e fëmijëve varen nga një numër i mjaftueshëm personel i kualifikuar për kujdes 
shëndetësor, veçanërisht mami, si edhe lehtësira të përshtatshme për ofrimin e kujdesit cilësor thelbësor dhe urgjent 
24/7. Sëmundjet e frymëmarrjes në gratë shtatzëna, veçanërisht infeksioni COVID-19, duhet të trajtohen me 
përparësi maksimale për shkak të rritjes së rrezikut nga efektet anësore. Masat e kontrollit të infeksionit duhet 
të përfshijnë ndarjen e duhur të rasteve të dyshuara, të mundshme dhe të konfirmuara nga njësitë e kujdesit 
antenatal, neonatal dhe shëndetit të nënave. Sistemet e mbikqyrjes dhe përgjigjes për gratë në moshë 
riprodhuese dhe gratë shtatzëna duhet të jenë të ngritura e në gadishmëri, përfshirë klinikat antenatale. Aktualisht 
nuk ka asnjë provë që të mbështesë transmetimin vertikal nga nëna tek fëmijët të COVID-19.

Sigurimi i planifikimit familjar dhe shërbimeve e mallrave të tjera të shëndetit seksual dhe riprodhues, përfshirë 
ato që lidhen me shëndetin menstrual, janë thelbësore për shëndetin e grave dhe vajzave, fuqizimin dhe dinjitetin, 
dhe mund të ndikohen pasi zinxhirët e furnizimit sforcohen shumë për t'iu përgjigjur pandemive si COVID-19 .

Sistemet e mbikëqyrjes dhe përgjigjes duhet gjithashtu të marrin në konsideratë seksin, gjininë, statusin e profesionit 
dhe gjendjen e shtatzënisë. Duke pasur parasysh numrin e të prekurve që pandemitë mund të shkaktojnë tek të 
gjithë individët, familjet dhe komunitetet, sigurimi i shëndetit mendor dhe mbështetjes psikosociale duhet të jenë një 
pjesë kritike e përgjigjes së përgjithshme.
UNFPA mbështet rolin udhëheqës të autoriteteve kombëtare, vendore, komuniteteve dhe përfituesve në sigurimin 
e aksesit në shërbimet e shëndetit seksual dhe riprodhues gjatë pandemisë. Bashkëpunimi dhe partneriteti me OBSH 
dhe agjensitë e tjera të OKB, në mbështetjen e Ministrive të Shëndetësisë dhe ministrive përkatëse të linjës, është 
thelbësore për të siguruar dhënien e informacioneve të sakta grave të moshës riprodhuese, përfshirë gratë shtatzëna, 
për masat paraprake ndaj infeksionit, rreziqet e mundshme dhe si të kërkojnë kujdesin mjekësor në kohë.
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GRATË DHE BURRAT 
NDIKOHEN NDRYSHE 
Përhapja e sëmundjeve prek ndryshe gratë dhe burrat dhe epidemitë i 
pëkeqësojnë pabarazitë ekzistuese për gratë dhe vajzat dhe diskriminimin e 
grupeve të tjera të margjinalizuara, siç janë personat me aftësi të kufizuara 
dhe ato në varfëri ekstreme. Kjo duhet të merret në konsideratë, duke marrë 
parasysh ndikimet e ndryshme që kanë të bëjnë me zbulimin dhe aksesin në 
trajtim për gratë dhe burrat, si dhe për mirëqenien e tyre të përgjithshme.

Normat gjinore mund të paraqesin rrezik 
Gratë ka gjasa të kenë më pak fuqi vendimmarrjeje se sa burrat në 
lidhje me pandeminë dhe, si pasojë, nevoja e tyre e përgjithshme 
për shëndet seksual dhe riprodhues mund të mbetet e paplotësuar.
Nga mësimet e nxjerra nga shpërthimi i virusit Zika, 
ndryshimi i forcës midis burrave dhe grave nënkupton që gratë nuk kishin 
autonomi mbi vendimet e tyre seksuale dhe riprodhuese, gjë që u shoqërua me 

aksesin e tyre të pamjaftueshëm në kujdesin shëndetësor dhe burime të pamjaftueshme financiare për të shkuar 
në spitale dhe institucione të kujdesit shëndetësor për të kontrolluar fëmijët e tyre, megjithëse gratë kryejnë 
shumicën e aktiviteteve të kontrollit të përhapjes në komunitet. Shumë herë, ekziston gjithashtu një nivel 
jo i mjaftueshëm i përfaqësimit të grave në planifikimin dhe përgjigjen ndaj pandemive, i cili tashmë mund të shihet 
në disa nga përgjigjet kombëtare dhe globale ndaj COVID-19.

Disa nga rreziqet e tjera mund të përfshijnë: burrat mund të mos kërkojnë shërbime shëndetësore si rezultat i 
normave të ngurta gjinore, duke dashur të shihen si të ashpër dhe jo të dobët, ndërkohë që kjo nënkupton 
një vonesë në zbulimin dhe aksesin në trajtimin ndaj virusit. Në kontekstin e normave të tilla, 
burrat gjithashtu mund të ndjejnë presion përballë vështirësive ekonomike, që vijnë nga 
pandemia dhe pamundësia për të punuar, duke shkaktuar tensione dhe konflikte në shtëpi. Gjatë 
karantinës, përvojat dhe nevojat e grave dhe burrave do të ndryshojnë gjithashtu për shkak të nevojave të 
ndryshme fizike, kulturore, sanitare dhe ato të sigurisë.

Ndarja e punëve midis burrave dhe grave
Shtatëdhjetë përqind e fuqisë punëtore globale në shëndetësi janë gra, 
duke theksuar natyrën gjinore të fuqisë punëtore në shëndetësi dhe 
rrezikun e infeksionit me të cilin përballen punonjësit e 
shëndetësisë. Duke pasur parasysh që gratë marrin pjesë në 
shumicën kryesore të ndërhyrjeve në kujdesin shëndetësor parësor, 
përfshirë ndërveprimin në frontin e parë në nivel të komunitetit, 
shqetësuese është që ato nuk janë plotësisht të përfshira në 
vendimmarrje dhe planifikim të ndërhyrjeve, mbikqyrjen e sigurisë, 
zbulimin dhe mekanizmat parandalues. Përvoja tregon se roli i grave 
brenda komuniteteve shpesh i vendos ato në një pozitë të mirë për 
të identifikuar tendencat në nivelin lokal, përfshirë ato që mund të 
sinjalizojnë fillimin e një pandemie apo situate të përgjithshme 
shëndetësore.
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Përvoja nga pandemitë e kaluara tregon rëndësinë e përfshirjes 
së një analize gjinore në gatishmërinë dhe reagimin në kohë,
për të përmirësuar efektivitetin e ndërhyrjeve shëndetësore dhe 
për të promovuar barazinë gjinore dhe barazinë shëndetësore. 
Gjatë shpërthimit të Ebolës nga Afrika Perëndimore 2014–
16-2014, gratë kishin më shumë të ngjarë të infektoheshin nga
virusi, duke pasur parasysh rolet e tyre mbizotëruese si
kujdestare brenda familjeve dhe si punonjëse të kujdesit
shëndetësor të vijës së parë.

Mbyllja e shkollave për të kontrolluar transmetimin COVID-19 ka 
një efekt  diferencial për gratë ekonomikisht, duke pasur parasysh 
rolin e tyre në sigurimin e shumicës së kujdesit joformal brenda 
familjeve, me pasoja që kufizojnë punën e tyre dhe mundësitë 
ekonomike. Në përgjithësi, përvoja e pandemive tregon që 
edhe ngarkesa shtëpiake e grave përkeqësohet, duke e bërë 
edhe më të rëndë pjesën e tyre të përgjegjësive shtëpiake dhe, 
për më shumë, ato gjithashtu punojnë me kohë të plotë.
Kufizimet e udhëtimit shkaktojnë sfida financiare 
dhe pasiguri për gratë kryesisht punëtore të huaja, vendase ose 
ato në industri të lidhura me shërbimet të ndikuara nga kufizimet e 
udhëtimit. 

Rritje e dhunës me bazë gjinore 
Pandemitë i shtojnë pabarazitë dhe dobësitë gjinore ekzistuese, duke rritur rreziqet e abuzimit. Në raste krizash si 
një pandemi, gratë dhe vajzat mund të jenë në rrezik më të lartë, për shembull, të dhunës nga partneri intim dhe 
forma të tjera të dhunës në familje për shkak të tensioneve të shtuara familjare. Ato gjithashtu përballen me rreziqe 
të rritura nga forma të tjera të dhunës me bazë gjinore, përfshirë shfrytëzimin seksual dhe abuzimin në këto 
situata. Për shembull, ndikimet ekonomike të shpërthimit të Ebolës 2013-2016 në Afrikën Perëndimore, i vendosën 
gratë dhe fëmijët në rrezik më të madh të shfrytëzimit dhe dhunës seksuale.

Për më tepër, kujdesi për shpëtimin e jetës dhe mbështetja ndaj të mbijetuarve nga dhuna me bazë gjinore 
(p.sh. menaxhimi klinik i përdhunimit dhe shëndetit mendor dhe mbështetja psiko-sociale) mund të ndërpritet në 
përgjigjen e kujdesit shëndetësor, kur ofruesit e shërbimeve shëndetësore janë të mbingarkuar dhe preokupuar 
me trajtimin e rasteve me COVID- 19. Sistemet duhet të sigurojnë që punonjësit e shëndetësisë të kenë aftësitë 
dhe burimet e nevojshme për t'u marrë me informacionin e ndjeshëm mbi dhunën me bazë gjinore, që çdo 
zbulim i dhunës me bazë gjinore të përmbushet me respekt, simpati dhe konfidencialitet dhe që shërbimet të 
ofrohen me një qasje të përqendruar te të mbijetuarit. Është gjithashtu e rëndësishme për të përditësuar 
mekanizmat e referimit të dhunës me bazë gjinore, për të reflektuar ndryshimet në objektet e kujdesit në 
dispozicion dhe për të informuar komunitetet kryesore dhe ofruesit e shërbimeve për ato mekanizma të 
përditësuara.
UNFPA mund të luajë një rol kryesor në sensibilizimin e partnerëve kombëtarë për të kuptuar lidhjen e gjinisë dhe 
pandemive të tilla, si dhe rrezikun e rritur të dhunës me bazë gjinore, si të adresohet në mënyrë të sigurt, etike dhe 
efektive gjatë kësaj pandemie.

Të gjithë popullatat në nevojë do ta përjetojnë ndryshe pandeminë e COVID-19. Për afro 48 milion gra dhe 
vajza, përfshirë 4 milion gra shtatzëna, të identifikuara nga UNFPA si në nevojë për ndihmë dhe mbrojtje 
humanitare në vitin 2020, rreziqet që paraqesin shpërthimet e COVID-19 do të rriten. Konflikti, kushtet e 
dobëta në vendet e zhvendosjes dhe burimet e kufizuara ka të ngjarë të forcojnë nevojën për mbështetje 
dhe fonde shtesë. COVID-19 me përhapje të shpejtë është edhe më e frikshme në vendet dhe komunitetet që 
tashmë përballen me kriza të gjata, konflikte, katastrofa natyrore, zhvendosje dhe emergjenca të tjera 
shëndetësore. Vendet e prekura nga konflikti ose që konsiderohen të brishta shpesh kanë disa nga sistemet më 
të dobëta shëndetësore që i bëjnë ata të prekshëm ndaj COVID-19, për sa i përket aftësisë së tyre për 
të zbuluar, konfirmuar dhe menaxhuar shëndetin publik dhe në të njëjtën kohë të menaxhojnë ndikimin klinik dhe 
shëndetësor të sëmundjes mbi popullatat.
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REKOMANDIME
Jepni kujdes dhe mesazhe të sakta e mbështetëse me synimin për të përmirësuar sigurinë, dinjitetin 
dhe të drejtat e njerëzve.
Siguroni politika dhe ndërhyrje për t'iu përgjigjur nevojave të secilit, si një hap themelor për të 
kuptuar efektet parësore dhe dytësore të një emergjence shëndetësore tek individët dhe komunitetet e 
ndryshme. Në të njëjtën kohë, vendosni në qendër të përpjekjeve nevojat për mbrojtje të grave dhe 
vajzave.
Sigurohuni që përgjigja ndaj COVID-19 të mos riprodhojë apo përjetësojë norma të dëmshme 
gjinore, praktika diskriminuese dhe pabarazi. Është e rëndësishme të pranohet që normat, rolet dhe 
marrëdhëniet shoqërore, kulturore dhe gjinore ndikojnë në prekshmërinë, ekspozimin dhe trajtimin e 
grave dhe burrave ndaj infeksionit.
Sigurohuni që t'i kushtohet vëmendje e madhe shëndetit dhe të drejtave seksuale dhe 
riprodhuese  gjatë COVID-19, sepse këto çështje mund të ndikohen rëndë gjatë pandemive, 
duke përfshirë, midis masave të tjera, ndjekjen e udhëzimeve të rrepta për parandalimin e 
infeksionit për shtatzëni dhe lindje të sigurta. 
Merrni në konsideratë se si kjo mund të jetë ndryshe midis grupeve të grave dhe burrave, 
veçanërisht ata më të përjashtuarit siç janë personat që jetojnë në varfëri, personat me aftësi të kufizuara, 
njerëzit indigjenë, personat e zhvendosur brenda vendit ose refugjatët, individët LGBTIQ dhe të tjerët që 
përballen me forma të ndërthurura dhe të shumëfishta diskriminimi.
Merrni në konsideratë se si përvoja e karantinës mund të jetë e ndryshme për gratë dhe burrat, si u 
janë përmbushur grave dhe burrave nevojat e ndryshme fizike, kulturore, të sigurisë dhe ato sanitare. 
Njihni faktin që shtëpia mund të mos jetë një vend i sigurt për disa gra dhe me të vërtetë mund të rrisë 
ekspozimin ndaj dhunës nga partneri intim.
Përditësoni mekanizmat e referimit të dhunës me bazë gjinore për të pasqyruar ndryshimet në 
shërbimet e disponueshme.
Prioritizoni pjesëmarrjen e grave, pasi rolet e tyre brenda komuniteteve zakonisht i vendosin ato në 
një pozitë të mirë për të ndikuar pozitivisht në hartimin dhe zbatimin e aktiviteteve parandaluese. Duke 
pasur parasysh afërsinë e tyre në nivel lokal, mbikëqyrja dhe njohuritë e tyre mund të ndihmojnë në 
sinjalizimin e fillimit të një emergjence dhe përmirësimin e situatës së përgjithshme shëndetësore.
Përfshijini gratë në marrjen e vendimeve mbi përgatitjen dhe reagimin ndaj pandemisë dhe siguroni 
përfaqësimin e grave në politikat kombëtare dhe lokale mbi COVID-19.
Përfshijini zërat e grave që janë në frontin e parë të përgjigjes, përfshirë punonjëset e 
kujdesit shëndetësor dhe të atyre më të prekura nga sëmundja, në politikat e përgatitjes dhe 
reagimit ose në praktikat që shkojnë përpara.
Mbështesni angazhimin e grave dhe vajzave në nivel komuniteti, përfshirë rrjetet dhe organizatat e 
tyre, për të siguruar që përpjekjet dhe reagimi të mos diskriminojnë apo përjashtojnë më shumë ata që 
janë më në rrezik.
Sigurohuni që qeveritë dhe institucionet globale të shëndetit të marrin parasysh drejtpërdrejt dhe 
indirekt moshën, seksin dhe efektet gjinore të COVID-19 gjatë kryerjes së analizës së ndikimeve të 
pandemisë.
Prioritizoni mbledhjen e të dhënave të sakta dhe të ndara sipas moshës dhe seksit për të kuptuar 
se si COVID-19 ndikon tek individët në mënyra të ndryshme, përsa i përket prekshmërisë, tendencave 
dhe informacioneve të tjera të rëndësishme.
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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-health-considerations.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,
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Siguroni që planet humanitare të 
veprimit dhe të gjitha përgjigjet 
kombëtaretë konsiderojnë dhe 
pasqyrojnë përgjigjen ndaj COVID-19 
dhe të mbrojnë të drejtat e 
refugjatëve, emigrantëve dhe 
personave të zhvendosur brenda 
vendit.
Aplikoni qasjen humanitare, të 
zhvillimit dhe paqes përmes 
koherencës organizative, 
bashkëpunimit, sinergjisë dhe 
partneriteteve për të ndihmuar 
përgjigjen e qeveritë dhe për të 
shfrytëzuar sa më shumë 
avantazhet krahasuese të qeverive, 
OJQ-ve dhe agjensive të tjera të 
ndihmës që punojnë drejt qëllimeve të 
dakortësuara bashkërisht.

© UNFPA SYRIA

8




