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Giriş  
Bu rehber, sağlık çalışanlarının yeni koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili olarak mülteci ve 
göçmenler için aldığı aksiyonları yönlendirmek amacıyla sağlık otoritelerinin kullanımı için 
hazırlanmıştır. Bu doküman, her çeşit ortamda yaşayan mültecilerin (1) ve göçmenlerin (2) 
ihtiyaçlarını ve haklarını ele almak üzere hazırlanmıştır. 

DSÖ’nün COVID-19 yanıtı rehberinde (bkz. burada) verdiği genel tavsiyeler, her şeyin yerine 
geçen kılavuz ilkelerdir. Test, sağlık taraması ve karantina ile ilgili esassız önlemler mülteci ve 
göçmenlere dayatılmamalıdır. 

Mülteci ve göçmen hakları 
Uluslararası göçmenler, DSÖ Avrupa Bölgesindeki nüfusun yaklaşık olarak %10’una tekabül 
eder (3). Bölgedeki göçmenlerin %7 kadarı mülteci olarak tanınmaktadır (4). Bu da onlara 1951 
Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Protokolü kapsamında özel bir hukuki koruma vermektedir (1). 
Göçmenlik statüsü fark etmeksizin mülteci ve göçmenler de dahil herkes, İnsan Hakları Yasası 
(5), DSÖ Anayasası (6) ve diğer ilgili bildirge, karar ve çerçevelerdeki maddeler ile 
korunmaktadır. 

Özel endişe uyandıran grup 

Mülteci ve göçmenler, genel popülasyona kıyasla daha fazla sağlık riski ve hassasiyeti taşırlar 
ve genellikle sağlık hizmetlerine erişmelerini engelleyen özel durumlar vardır. Enfeksiyon 
hastalıkları ve salgınlar gibi acil durumlara karşı müdahale ederken bunlar göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Bu, özellikle de sürveyans, erken uyarı, yanıt sistemleri, erişim ve sağlık hizmetleri sunumu ve 
risk iletişimi imkanlarının sağlanması ile ilgilidir. Bir grup olarak bu popülasyon aynı zamanda acil 
bir müdahale esnasında uygulanacak tedbirlerden dolayı özellikle damgalanma ve ayrımcılığa 
uğrama riski ile karşı karşıyadır.  

Mülteci ve göçmenler, kendilerini COVID-19 dahil solunum yolu enfeksiyonlarına özellikle açık 
hale getiren koşullarda yaşıyor olabilirler. Aşırı kalabalık koşullarda yaşamak ve çalışmak, 
fiziksel ve mental stres, barınma, gıda ve temiz su eksikliği sebebiyle yaşanan mahrumiyet bu 
koşullardan bazılarıdır. 

Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engeller (örn, dil engeli, tesislere erişmenin önündeki 
fiziksel engeller ve hukuki, idari ve mali engeller) bu kişilerin sağlık riskini arttırmaktadır. 

COVID-19 salgını süresince dikkate alınacak özel hususlar 

1. Herhangi bir salgında mülteci ve göçmenler bilgi almada engel yaşayabilir. Üye 
Devletlerin toplumdaki herkese ulaşan sağlık mesajları geliştirebilmesini sağlamak 
salgını kontrol altına alabilecek veya durdurabilecek davranışların yaygınlaşmasına katkı 
sağlar. Bu popülasyonun damgalanmasını ve ayrımcılığa uğramasını engellemek için 
özel alaka gösterilmelidir. Bu bağlamda mülteci ve göçmenlerin ev sahibi popülasyonlara 
bulaşıcı hastalık geçirme riskinin çok düşük olduğunu gösteren kanıtların olduğu, ancak 
buna rağmen kendi sağlıklarının sosyal belirleyicileri sebebiyle hastalıklar karşısında 
potansiyel olarak daha büyük bir riskle karşı karşıya oldukları vurgulanmalıdır (7). 

2. DSÖ Avrupa Bölgesinde mülteci ve göçmen sağlığı için strateji ve eylem planının 4 No’lu 
Stratejik Öncelik Alanı, 2016’da oybirliğiyle kabul edilmiştir (8) ve özellikle halk sağlığı 
hazırlığının yerine getirilmesine ve etkili bir müdahalenin temin edilmesine 
odaklanmaktadır. Mülteci ve göçmen sağlığını iyileştirmeye yönelik 2019 Küresel eylem 



planı (9), 1 No’lu Öncelik kapsamında (c) bulaşıcı hastalık salgınları süresince tüm 
aktivitelerin Uluslararası Sağlık Tüzüğünden (2005) doğan uluslararası yasal 
sorumluluklara ve taahhütlere uygun olmasını destekler (10). 

COVID-19 salgını hazırlık ve yanıt operasyonlarına ilişkin tavsiyeler 

1. Sağlık hakkının korunmasını temin etmek için bütün göçmenler ulusal sağlık hizmeti 
girişimlerinin tümünden yararlanabilmelidir. 

2. DSÖ tarafından önerilen hastalık kontrol tedbirlerine uyum, mülteci ve göçmenlere 
gereksiz test ve karantina tedbiri dayatılmadan sağlanmalıdır (11). (karantina rehberi için 
bkz. burada) 

3. Salgın esnasındaki ulusal strateji ve planlarda grip ve COVID-19 dahil solunum 
enfeksiyonlarıyla ilişkili hijyen tavsiyeleri türünden önleme, tanı ve enfeksiyon kontrol 
tedbirlerinin mülteci ve göçmenleri de göz önünde bulundurması ve toplumun dışına 
itilmiş veya ulaşması zor gruplara yardımcı olacak özel önlemler içermesi sağlanmalıdır. 

4. Yazılı materyaller tercüme edilerek uygun dillerde (12) (bkz. burada ve Arapça, Farsça, 
Peştuca, Urduca, Romanca ve dahası için bkz. "diğer diller/other languages") mümkün 
olduğunca bilgi aktarılmalıdır. Mülteci ve göçmen topluluklara mensup kişiler de bu 
sürece dahil edilip çevirilerin doğruluğu ve kültürel uygunluğu kontrol edilmelidir. Bazı 
topluluklar cemaat temelli organizasyonlara veya etnik/dini medyaya daha çok itibar 
ettiğinden bu aktörlerin yetkilendirilmesi ve eğer uygunsa yüz yüze iletişim denenmelidir. 

5. Göçmen ve mülteci grupların bilimsel online kaynaklara erişememe ihtimalinden dolayı 
uygun iletişim teknolojileri belirlenmelidir. El ilanları, çağrı merkezleri ve birebir iletişim 
kanalları daha etkili olabilir. Aslında telefon ya da sosyal medya mesajları bu gruplar için 
faydalı olabilir. COVID-19 süresince Risk İletişimi hakkında daha fazla bilgi veya kontak 
için Cristiana Salvi (salvic@who.int) ya da Simon Van Woerden (vans@who.int) ile 
irtibata geçiniz. 

6. Kayıt altına alınma korkusunun bazı göçmen ve mülteci grupları sağlık hizmetine 
başvurmaktan alıkoymadığından emin olunmalıdır. Bu durum kişiye ve topluluğa 
doğrudan tehdit doğurabilir. 

7. Varışta sağlık beyanlarının toplanması ve ihtiyaç halinde uygun risk değerlendirmesi ve 
filyasyon yapılabilmesi için iletişim bilgilerinin alınması suretiyle sınır giriş noktalarında 
uygulanan genel müdahaleler, koruma önlemlerine yönelik mesajlara ve sağlık 
hizmetlerine nasıl erişileceğine dair pratik bilgilere odaklanmalıdır (13). (Ülke Sınır Giriş 
Noktaları hakkında rehber için bkz. burada) 
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