Koronavirus a bezdomovectví
Současná epidemie novým koronavirem ukázala, že bydlení a zdraví jsou úzce propojeny. Bydlení je sociální
determinantou zdraví, ale ve zdravotních politikách je málokdy zvažováno. V době, kdy je doporučeno zůstat
doma v karanténě nebo se izolovat, je zřejmé, že se jedná o důležitý zdravotní moment v našem životě a není
možné si užívat svého práva na zdraví bez bezpečného domova.
Život bez domova, nedostatečný spánek nebo pobyt v dočasném ubytování je zdraví velmi škodlivé.
Bezdomovci mají často mnoho zdravotních problémů, včetně tzv. tri-morbidity (kombinace fyzického a
duševního zdraví a problémů se závislostí). Bezdomovci také čelí řadě překážek v přístupu ke zdravotní péči
a informacím o veřejném zdraví. Vzhledem k ohroženému imunitnímu systému, špatné výživě a hygieně a
dlouhodobému pobytu v přeplněných útočištích jsou ohroženi nakažlivými chorobami a v současné pandemii
COVID-19 jsou zvláště zranitelní skupinou. Navíc řada opatření zaměřených na běžnou populaci - izolace,
zvýšená hygiena, pobyt doma, přísné sociální distancování - není realitou pro lidi trpící bezdomovectvím.
Tato "mezera" v současných opatřeních je třeba vyřešit; také tyto zranitelné osoby naší společnosti je nutné
zahrnout do opatření reagujících na pandemii. Omezit přenos z této vysoce rizikové populace znamená, že
ochrana lidí bez domova je důležitým prvkem při řešení současné epidemie COVID-19. Klíčové priority by
nyní měly zahrnovat aktivní vyhledávání případů prostřednictvím testování, poskytování přístupu k
nouzovému bydlení, které je vhodné pro izolační účely, učinit stávající azylová místa bezpečnými místy pro
pobyt bezdomovců; a léčebné programy. Podpora bezdomovců by neměla zahrnovat pouze ty, kteří trpí
bezdomovectvím, ale měla by se také zabývat ochranou těch zranitelných obyvatel, kterým hrozí vyšší riziko
bezdomovectví z důvodu ekonomického dopadu epidemie COVID-19.
1. Zdroje na podporu lidí bez domova - časté otázky a odpovědi
2. Pokyny_pro_poskytovatele sluzeb pro bezdomovce, kteří plánují a reagují na onemocnění
COVID-19
3. Možné způsoby opatření proti širení COVID-19 mezi bezdomovci
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