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Comunicat de presă FRA 

Viena, 8 aprilie 2020 

A NU SE PUBLICA ÎNAINTE DE: 8 aprilie 2020, ora 12:00 CET 

Protejarea drepturilor omului și a sănătății publice în combaterea 

COVID-19 

Măsurile guvernamentale de combatere a pandemiei de COVID-19 au implicații 

profunde pentru drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor, inclusiv pentru 

dreptul la viață și la sănătate, conform noului raport al Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale (FRA). Măsurile guvernamentale de stopare a răspândirii virusului 

afectează mai ales drepturile persoanelor deja vulnerabile sau expuse riscurilor, 

cum ar fi persoanele în vârstă, copiii, persoanele cu handicap, romii sau refugiații. 

Respectarea drepturilor omului și protecția sănătății publice sunt în interesul 

tuturor — trebuie să meargă mână în mână. 

„Este evident că avem nevoie de măsuri ferme în materie de sănătate publică pentru a 

proteja viața cetățenilor în timpul pandemiei. Dar ne putem proteja sănătatea, respectând 

totodată drepturile omului. Nu este un joc cu scor nul,” afirmă directorul FRA, Michael 

O’Flaherty. „Cu cât respectăm mai mult drepturile omului, cu atât vom avea strategii de 

sănătate publică mai bune. Aceste strategii trebuie, de asemenea, să se asigure că 

limitările drepturilor fundamentale durează doar atât cât este necesar și că protejează 

persoanele deja vulnerabile, care se pot confrunta cu riscuri și mai mari din cauza 

COVID-19.” 

Raportul FRA „Pandemia de coronavirus în UE: implicații pentru drepturile fundamentale” 

analizează măsurile luate de statele membre ale UE pentru a face față pandemiei, cu scopul 

de a evidenția abordările care respectă drepturile și din care pot trage învățăminte alte 

state membre. 

Raportul se concentrează asupra a patru aspecte care subliniază necesitatea de a evalua 

cu atenție și cu regularitate impactul asupra drepturilor fundamentale al măsurilor luate de 

guverne ca răspuns la extinderea continuă a pandemiei: 

1. Viața de zi cu zi: Măsurile guvernamentale au un impact larg asupra drepturilor 

fundamentale, cum sunt drepturile la libertatea de circulație și de întrunire, precum și 

cele legate de muncă, sănătate și educație. 

 Măsurile de distanțare socială și fizică – deși au fost puse în practică de țări în 

momente diferite și cu amploare diferită, aceste măsuri nu trebuie să ducă la izolare 

socială. 

2. Categoriile vulnerabile: există persoane mai vulnerabile decât altele, de exemplu 

persoanele în vârstă și copiii, persoanele cu afecțiuni medicale preexistente, romii, 

refugiații, persoanele fără adăpost, deținuții, persoanele instituționalizate. 

 Mai multă protecție – țările UE ar trebui să protejeze și nu să izoleze persoanele 

aflate în structuri instituționale, cum ar fi centre de îngrijire și asistență, închisori sau 

centre pentru refugiați. Ar trebui să elaboreze măsuri specifice pentru a răspunde 

nevoilor specifice ale altor categorii vulnerabile, cum ar fi adăposturi pentru victime 
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ale violenței domestice și informații medicale accesibile pentru persoanele la care 

este posibil ca acestea să nu ajungă prin căile de comunicare obișnuite. 

3. Rasismul: Pandemia de CODVID-19 a declanșat o creștere a numărului de atacuri 

rasiste și xenofobe, în special împotriva persoanelor percepute a fi de origine asiatică. 

 Raportarea – țările UE ar trebui să monitorizeze îndeaproape incidentele rasiste și 

xenofobe și să raporteze cu eficacitate, să investigheze și să urmărească penal aceste 

infracțiuni. 

4. Dezinformarea și protecția datelor: Aproape toate țările UE se confruntă cu 

dezinformarea legată de pandemie. Multe culeg date care să contribuie la reducerea 

răspândirii virusului. 

 Asigurarea protecției datelor - țările UE ar trebui să rămână vigilente și să se 

asigure că pun în aplicare toate garanțiile de protecție a datelor în ceea ce privește 

protecția sănătății. 

Acesta este primul dintr-o serie de trei rapoarte lunare referitoare la impactul bolii cauzate 

de Coronavirus (COVID-19) în cele 27 de state membre ale UE. Raportul analizează 

impactul măsurilor guvernamentale luate în februarie și martie asupra drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor. 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 

30 642 
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