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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń, 8 kwietnia 2020 r. 

ZAKAZ PUBLIKACJI DO: 8 kwietnia 2020 r., godz. 12:00 czasu 

środkowoeuropejskiego 

Ochrona praw człowieka i zdrowia publicznego w walce z COVID-

19 

Środki rządowe służące zwalczaniu COVID-19 mają poważne konsekwencje dla 

praw podstawowych wszystkich osób, w tym dla prawa do życia i zdrowia, jak 

czytamy w nowym sprawozdaniu Agencji Praw Podstawowych (FRA). Działania 

rządów mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa wpływają na 

przestrzeganie praw zwłaszcza osób szczególnie narażonych lub należących do 

grup ryzyka, takich jak osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, 

Romowie lub uchodźcy. Poszanowanie praw człowieka i ochrona zdrowia 

publicznego leżą w interesie wszystkich, zatem muszą iść ze sobą w parze. 

Oczywiście potrzebujemy zdecydowanych działań w zakresie zdrowia publicznego w trakcie 

pandemii. Możemy też jednak chronić nasze zdrowie i szanować prawa człowieka. To nie 

jest gra o sumie zerowej – mówi dyrektor FRA Michael O’Flaherty. Im bardziej będziemy 

szanować prawa człowieka, tym lepsze będą nasze strategie zdrowia publicznego. Strategie 

te muszą również gwarantować, że wszelkie ograniczenia praw podstawowych będą 

stosowane, dopóki jest to absolutnie koniecznie oraz że będą chronić tych, którzy są w 

grupie osób szczególnie narażonych, mogących zmagać się z jeszcze większymi 

zagrożeniami z powodu COVID-19”. 

Sprawozdanie FRA „Coronavirus pandemic in the EU: fundamental rights implications” 

(Pandemia coronavirus w UE: konsekwencje dla praw podstawowych) analizuje środki 

zastosowane przez państwa członkowskie UE w zwalczaniu pandemii, w celu uwypuklenia 

podejść szanujących prawa podstawowe, które mogą stanowić inspirację dla innych państw 

członkowskich. 

Skoncentrowano się w nim na czterech zagadnieniach podkreślających potrzebę dokładnej 

i regularnej oceny wpływu na prawa podstawowe wtedy, gdy rządy podejmują działania w 

związku z ciągle rozwijającą się pandemię: 

1. Codzienność: działania rządów mają dalekosiężne skutki dla praw podstawowych, 

takich jak prawo do swobodnego przemieszczania się i zgromadzeń oraz prawa 

związane z pracą, zdrowiem i edukacją. 

 Ograniczenie kontaktów personalnych i zachowanie bezpiecznej odległości 

między osobami – choć poszczególne kraje wprowadziły te środki w różnych 

momentach i z innym zakresem ograniczenia, nie powinny one prowadzić do izolacji 

społecznej. 

2. Grupy szczególne narażone: niektóre osoby są bardziej narażone niż inne, np. osoby 

starsze i dzieci, osoby z istniejącymi wcześniej schorzeniami, Romowie, uchodźcy, 

bezdomni, więźniowie, osoby przebywające w ośrodkach opieki. 

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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 Lepsza ochrona – państwa UE powinny chronić osoby przebywające w 

różnorodnych ośrodkach, np. w domach opieki, centrach dla uchodźców lub 

więzieniach, lecz nie izolować ich. Powinny one opracować ukierunkowane środki 

umożliwiające zaspokojenie szczególnych potrzeb innych narażonych grup np. osób 

przebywających w schroniskach dla ofiar przemocy domowej oraz przystępne 

informacje dotyczące opieki zdrowotnej dla osób, do których nie docierają regularne 

wiadomości. 

3. Rasizm: pandemia COVID-19 spowodowała wzrost liczby ataków rasistowskich i 

ksenofobicznych, zwłaszcza w stosunku do osób, które są postrzegane jako mające 

azjatyckie pochodzenie. 

 Zgłaszanie – państwa UE powinny ściśle monitorować incydenty na tle rasistowskim 

lub ksenofobicznym i skutecznie zgłaszać tego rodzaju przestępstwa, przeprowadzać 

dochodzenia i ścigać osoby za nie odpowiedzialne. 

4. Dezinformacja i ochrona danych: prawie wszystkie państwa w UE zmagają się z 

dezinformacją w zakresie pandemii. Wiele z nich gromadzi dane, aby pomóc w 

ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. 

 Zapewnianie ochrony danych – w swoich działaniach w zakresie ochrony zdrowia 

państwa UE powinny zachować czujność i zapewnić wdrażanie wszelkich 

zabezpieczeń związanych z ochroną danych. 

Jest to pierwsze z trzech sprawozdań miesięcznych na temat wpływu choroby wywołanej 

przez koronawirusa (COVID-19) w 27 państwach członkowskich UE. Przeanalizowano w 

nim wpływ wprowadzonych w lutym i marcu środków rządowych na prawa podstawowe 

wszystkich osób. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z poniższych danych 

kontaktowych: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 
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