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Ochrana lidských práv a veřejného zdraví při boji s onemocněním
COVID-19
Z nové zprávy Agentury pro základní práva (FRA) vyplývá, že vládní opatření
v oblasti boje proti onemocnění COVID-19 mají dalekosáhlé důsledky pro
základní práva každého z nás, včetně práva na život a zdraví. Vládní kroky
přijímané s cílem zastavit šíření viru mají zvláště dopad na práva již i tak
zranitelných nebo ohrožených lidí, jako jsou starší osoby, děti, osoby se
zdravotním postižením, Romové nebo uprchlíci. Dodržování lidských práv a
ochrana veřejného zdraví je v nejlepším zájmu nás všech – musejí jít ruku v ruce.
„Je zřejmé, že k ochraně životů v průběhu pandemie potřebujeme přísná opatření v oblasti
veřejného zdraví. Lze však chránit naše zdraví a zároveň dodržovat lidská práva.
Neznamená to, že jedno musí ustoupit na úkor toho druhého,“ říká ředitel agentury FRA
Michael O’Flaherty. „Čím více budeme dodržovat lidská práva, tím lepší budou naše
strategie v oblasti veřejného zdraví. Tyto strategie musí také zajistit, že veškerá omezení
základních lidských práv trvají jen tak dlouho, dokud jsou nutná, a že poskytují ochranu
již i tak zranitelným osobám, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID-19 čelit
ještě větším rizikům.“
Zpráva agentury FRA „Pandemie coronavirus v EU: důsledky pro základní práva“ se zabývá
opatřeními, která členské státy EU uplatňují při řešení pandemie, a upozorňuje na přístupy
respektující práva, ze kterých se mohou poučit ostatní členské státy.
Zaměřuje se na čtyři oblasti poukazující na nutnost pečlivě a pravidelně posuzovat dopady
na základní lidská práva při provádění vládních opatření v souvislosti s neustále se
rozmáhající pandemií:
1. Každodenní život: Vládní kroky mají dalekosáhlé dopady na základní práva, jako jsou
práva na svobodu pohybu a shromažďování, i na práva týkající se práce, zdraví a
vzdělávání.

Opatření na omezení sociálního a fyzického kontaktu – Jednotlivé země tato
opatření nařídily v různou dobu a s různou intenzitou, obecně však platí, že by
neměla vést k sociální izolaci.
2. Zranitelné skupiny: Někteří lidé jsou zranitelnější než jiní, například starší osoby a
děti, lidé se zhoršeným zdravotním stavem, Romové, uprchlíci, bezdomovci, vězni, lidé
v ústavní péči.

Rozsáhlejší ochrana – Země EU by měly chránit, ale nikoli izolovat, osoby
v ústavních zařízeních, jako jsou pečovatelské domy, věznice nebo střediska pro
uprchlíky. Měly by vypracovat cílená opatření k řešení specifických potřeb dalších
zranitelných skupin, jako jsou azylové domy pro oběti domácího násilí a dostupné
informace o zdravotní péči pro ty, k nimž se informace nemusí běžným způsobem
dostat.
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3. Rasismus: Pandemie COVID-19 vedla ke zvýšení počtu rasistických a xenofobních
útoků, zejména proti osobám považovaným za osoby asijského původu.

Podávání zpráv – Země EU by měly bedlivě sledovat projevy rasismu a xenofobie
a tyto trestné činy účinně zaznamenávat, vyšetřovat a stíhat.
4. Dezinformace a ochrana údajů: Téměř všechny země EU se potýkají
s dezinformacemi o pandemii. Řada zemí shromažďuje údaje s cílem omezit šíření viru.

Zajištění ochrany údajů – Země EU by neměly polevit ve svém úsilí v této oblasti
a měly by zajistit, že i v rámci kroků na ochranu zdraví jsou uplatňována všechna
opatření na ochranu údajů.
Toto je první z řady tří měsíčních zpráv o dopadech spojených s onemocněním
koronavirem (COVID-19) v 27 členských státech EU. Zaměřuje se na dopady vládních
opatření zavedených v únoru a březnu na základní lidská práva.
V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1
580 30 642
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