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কেরানাভাইরাস (েকািভড-১৯) -মাকােবলায় মানিবক
সহায়তার আদশ7মােনর 8েয়াগ
িব#ব$াপী কেরানাভাইরাস মহামারী আকাের ছিড়েয় পেড়েছ। ব$ি6, সমাজ, মানিবক সহায়তাকারী সংি:;
প<, =ানীয় ও রা?ীয় কতৃAপ< কীভােব তােদর কমAকােCর মাধ$েম সকল কেরানা-আFাG ব$ি6র অিধকার
িনিIত করেত পােরন?

আমােদর দুেয)াগ +মাকােবলা কায)/েম ি1য়ার ও তার সহ-আদশ)মানসমূ েহর িদক-িনেদ)শনা
অিন$য়তা, িব)াি*কর তথ. ও উদ)া* পিরি3িতেত সবেচেয় আেগ দরকার ভাইরােসর িব;ার <রােধ যথাযথ পদে?প <নয়া। আর এই কাজিট
কাযDকরভােব করেত FGপূ ণD ও <মৗিলক নীিত ও কাযDNিOয়ােলা জানা এবং এর সিঠক Nেয়াগ জFরী।
২০১৪ সােল পি$ম আিVকার ইেবালা সংOমণসহ িবXব.াপী িবিভY মহামারী <মাকােবলার মধ. িদেয় মানিবক সহায়তা খােত মহামারী <মাকােবলায়
ইিতমেধ. অেনক [ান ও অিভ[তা অজDন কেরেছ। ]তরী করা হেয়েছ অেনক ফলNসূ কাযDNিOয়া বা ওয়াকD মেডল। <কািভড-১৯ দু েযDাগ <মাকােবলায়
কােজ লাগেত পাের এমন অেনক িকছু মানিবক সহায়তা <সbের ইিতমেধ.ই ]তরী করা আেছ। আপিন <সেলা সরাসির ব.বহার করেত পােরন।
িcয়ার হ.াdবু ক দু েযDাগ <মাকােবলার এমনই একিট সামিeক বা কিfেহিgভ টুলস। িcয়ার ও িহউেমিনটািরয়ান h.াdাডD পাটDনারিশপ
(এইচএসিপ) দু েযDাগ <মাকােবলার <?েj Nেযাজ. <বশ িকছু আদশDমান ও িনেদDিশকা ]তরী কেরেছ। সং[ািয়ত কেরেছ মানিবক সহায়তা <দয়ার
নূ .নতম মান। সকল িবপদাপY ব.িkর এই নূ .নতম মােনর সহায়তা লােভর অিধকার আেছ। এই হ.াdবু েক দু েযDাগাOা* মানু েষর <বঁেচ থাকার এবং
আnমযDাদার সােথ oাভািবক জীবন িফের পাবার জন. যা িকছু Nেয়াজন তার সব িকছু ই িবিধবp করা হেয়েছ। িcয়ার h.াdাডD িবেশষ কের িcয়ার
হ.াdবু েকর oা3., পািন, পয়ঃিনrাশন ও oা3.িবিধ Nচার বা Nেমাশন অধ.ায়, <কািভড-১৯ এর মত জFরী জনoা3. পিরি3িত তথা মহামারীর <?েj
সরাসির ব.বহাযD।

একই ভােব আমােদর সহ-আদশDমান সমূ হ যথা – <কার িহউেমিনটািরয়ান h.াdাডDস বা মানিবক সহায়তার মূ ল আদশDমান সমূ হ এবং নগদ সহায়তা,
বয়s ও Nিতবtী মানু েষর অ*ভুDিk, জFরী পিরি3িতেত িশ?া, িশ সু র?া এবং বাজার ও অথDৈনিতক পুনFpােরর আদশDমান সমূ হ, যা এইচএসিপ-র
অংশ।
আরও FGপূ ণD িবষয় হল, কািরগির পরামেশDর পাশাপািশ h.াdাডDেলা মানু েষর অিধকার, তথ. সংeহ ও Nচার এবং জনসwৃ k করন িবষেয়ও
িনেদDশনা <দয়ঃ
ক) তথ.ঃ কী ঘটেছ তা জানার অিধকার মানু েষর আেছ। তােদর কােছ িবXাসেযাগ. হেত হেব <য দু েযDাগ <মাকােবলায় <য পদে?পেলা <নয়া
হেয়েছ তােত তােদর ও তােদর কিমউিনিটর সেবDাz oাথD সংরি?ত হেয়েছ। মহামারী িবষেয় {|, o}, সহজেবাধ. তথ., িবপেদর
Nকৃিত এবং তােদর করনীয় িবষেয় জানার অিধকার সকেলর আেছ।
খ) আn-মযDাদাঃ মানু ষ িহসােব মানু েষর যথাযত মযDাদা িনি$ত করা <যেকােনা দু েযDাগ <মাকােবলার মূ লিভি~। মেন রাখেত হেব মানু ষ <কবল
মাj একটা <কস নয়। এই সমেয় িবপY জনেগা•ী িবেশষত কেরানাভাইরােস আOা* ব.িkরা এই <রােগ আOা* হবার কারেণ এক
ধরেনর হীনমন.তায় <ভােগন। তারা ]বষেম.র িশকার হেত পােরন এই আশ€ায় তােদর অসু 3তার িবষয়িট সবার কাছ <থেক আড়াল
করেত <চ|া কেরন। তাই সহমিমDতার সােথ তথ. <দয়া ও তােদর সিঠক য‚ এখােন FGপূ ণD।
গ) সংঘবp সামািজক উেদ.াগঃ যিদ আপিন সমােজর মানু েষর আ3া অজDন করেত চান বা <কােনা তথ. {|ভােব সমােজ Nচার করেত চান
এবং সমােজর সকলেক (নারী, িশ, Nবীণ ব.িk, Nিতবtী ব.িk ও যারা সাধারণত এ ধরেনর NিOয়া <থেক বাদ পেড় যান) এই
NিOয়ায় অ*ভুDk করেত চান, তাহেল Nথেম তােদর কথা মেনােযাগ িদেয় নু ন। তােদর পিরি3িত তােদর দৃ ি|েকাণ িদেয় <বাঝার <চ|া
কFন। তােদর িবXাস ও রীিত-নীিতেলা অনু ধাবন কFন। এেত আপিন িবিভY ভুল তথ. ও জবেলা বু ঝেত পারেবন। ফেল জব বা
ভুল তথ. িচি„ত কের তা এিড়েয় যাওয়া আপনার জন. সহজ হেব।
ঘ) অন.ান. িবিভY সু িবধাবি…ত <গা•ী এবং অন. নানািবধ Nেয়াজনেলার কথা ভুলেবন না। কেরানাভাইরাস Nিতেরাধ করেত িগেয় কেরানাআOা* ব.িkেদর অন.ান. Nেয়াজন ও চািহদা ভুেল <গেল চলেব না। এমন িক বৃ হ~র জনেগা•ীর িবিভY দীঘDেময়ািদ চািহদা ও
Nেয়াজনেলাও আমােদর মেন রাখেত হেব।
আ"া$ জনেগা)ীেক আপিন কীভােব িনরাপেদ ও ময5াদার (dignified) 6সবা িদেবন? পেরর পাতােলােত এ িবষেয় একিট কািরগির িনেদ5শনা (technical
guidance) 6দয়া হেয়েছ। উেDিখত িলFেলার মাধHেম আপিন মানিবক সহায়তার িবিভI আদশ5মান সJিক5ত অংেশ সরাসির 6যেত পারেবন।
আরও জানেত আমােদর সােথ 6যাগােযাগ করেত পােরন - info@spherestandards.org
www.spherestandards.org

