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Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 8 април 2020 г. 

ЗАБРАНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ПРЕДИ: 8 април 2020 г., 12,00 ч. 

ЦЕВ 

Защита на правата на човека и общественото здраве в борбата 

с епидемията от COVID-19 

Мерките на правителствата в борбата с епидемията от COVID-19 имат 

сериозни последици за основните права на всички, включително правото на 

живот и на здраве, както се отбелязва в нов доклад на Агенцията на 

Европейския съюз за основните права (FRA). Ответните мерки на 

правителствата за спиране на вируса засягат по-специално правата на вече 

уязвими или изложени на риск групи от населението, например възрастните 

хора, децата, хората с увреждания, ромите или бежанците. Зачитането на 

правата на човека и защитата на общественото здраве е в интерес на всички 

— те трябва да вървят ръка за ръка. 

„Безспорно е, че за да защитим живота по време на пандемията, са нужни строги мерки 

в областта на общественото здраве. Можем обаче да защитаваме здравето и 

едновременно с това да зачитаме правата на човека. Това не е игра с нулев резултат,“ 

заявява директорът на FRA Michael O’Flaherty. „Колкото повече зачитаме правата на 

човека, толкова по-добри ще бъдат стратегиите ни в областта на общественото здраве. 

Тези стратегии трябва да гарантират, че всякакви ограничения на основните права на 

хората продължават само за периода на необходимото и че защитават вече уязвимите, 

които вероятно са изправени пред още по-големи рискове от COVID-19.“ 

В доклада на FRA „Пандемията от COVID-19 в ЕС: последици за основните права“ се 

прави преглед на прилаганите от държавите членки мерки за справяне с пандемията 

и се посочват подходи, при които са зачетени основните права, така че другите 

държави членки да се поучат от тях. 

По-подробно са разгледани четири теми, като се подчертава необходимостта от 

внимателно и редовно оценяване на последиците за основните права на хората в 

настоящата ситуация, при която правителствата вземат мерки срещу постоянно 

разрастващата се пандемия: 

1. Ежедневният живот: мерките на правителствата оказаха широко влияние върху 

основните права, например върху правото на свобода на движението и събранията, 

както и върху правата, свързани с работата, здравеопазването и образованието. 

 Мерки за социално и физическо дистанциране — въпреки че държавите 

въведоха такива мерки в различни моменти и в различна степен, те не трябва да 

водят до социална изолация. 

2. Уязвими групи: някои хора са по-уязвими от други, например възрастните хора 

и децата, хората с установени заболявания, ромското население, бежанците, 

бездомните хора, затворниците, хората в специализирани институции. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1
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 По-голяма защита —  държавите от ЕС трябва да защитават, но не и да 

изолират хората в специализирани институции, например домове за възрастни 

хора, затвори или центрове за бежанци. Те трябва да разработят целенасочени 

мерки за специфичните нужди на други уязвими групи, например приюти за 

жертви на домашно насилие, и достъпна информация за здравни услуги за 

лицата, до които може да не достигнат редовните съобщения. 

3. Расизъм: пандемията от COVID-19 доведе до увеличаване на нападенията на 

расистка и ксенофобска основа, особено срещу хора, за които се смята, че са с 

азиатски произход. 

 Докладване — държавите от ЕС трябва внимателно да следят за прояви на 

расизъм и ксенофобия и надлежно да докладват, разследват и преследват по 

съдебен ред такива престъпления. 

4. Дезинформация и защита на данните: почти всички държави от ЕС страдат от 

дезинформация за пандемията. Много от тях събират данни, за да се ограничи 

разпространението на вируса. 

 Гарантиране на защитата на личните данни — държавите от ЕС трябва да 

запазят бдителност и да гарантират, че при защитата на здравето се прилагат 

всички предпазни мерки за защита на личните данни. 

Това е първият в поредицата от три месечни доклада относно последиците от 

епидемията от болестта коронавирус (COVID-19) в 27-те държави — членки на ЕС. В 

него се разглежда въздействието от въведените през февруари и март мерки на 

правителствата върху основните права на хората. 

За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 

580 30 642 
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