Omówienie planu działania na rzecz równości w związku z COVID-19
wdrażanego przez Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej
Mimo że COVID-19 jest nową chorobą, zniszczenie jakie sieje przebiega w znany sposób:
najdotkliwiej dotyka społeczność czarnych, latynoską, imigrantów i osób o niskich dochodach.
Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej wdraża Plan działania na rzecz równości, tak aby
przyspieszyć stosowanie zasad i praktyk równościowych w systemie interwencji miasta w
związku z COVID-19. W planie wykorzystano ukierunkowane wiadomości i zwiększone
zaangażowanie społeczności i partnerów w zakresie opieki zdrowotnej w dzielnicach
nieproporcjonalnie obciążonych przypadkami zachorowań na COVID-19, hospitalizacji i zgonów.
Zdajemy sobie sprawę, że niedoinwestowanie tych dzielnic i rasizm strukturalny są
czynnikami ryzyka zachorowania na COVID-19.
Plan działania na rzecz równości opiera się na ramach sprawiedliwości rasowej i strategiach
dotyczących populacji, aby skuteczniej dotrzeć do członków społeczności. Takie podejście
zapewnia, że społeczności najbardziej dotknięte przez COVID-19 otrzymają potrzebne im
informacje, zasoby i wsparcie.
Plan działania na rzecz równości składa się z trzech głównych części:
1. Współpraca ze świadczeniodawcami opieki zdrowotnej:
Współpraca ze środowiskowymi świadczeniodawcami opieki zdrowotnej w miejscach,
gdzie pracuje 10 lub mniej lekarzy, aby zwiększyć ich możliwości świadczenia usług na
pierwszej linii walki z zagrożeniem dla zdrowia publicznego na wszystkich etapach
interwencji; wspieranie świadczeniodawców w identyfikowaniu i zaspokajaniu potrzeb
opieki zdrowotnej w społeczności w celu zmniejszenia czynników ryzyka zachorowania
na COVID-19.
W tym celu:
• Ocenimy potrzeby niezależnych świadczeniodawców w klinikach i zapewnimy pomoc
techniczną, która pozwoli ponownie otworzyć kliniki i kontynuować codzienną
działalność.
• Będziemy zachęcać świadczeniodawców do oferowania usług telemedycyny i
pomagać im w kwestii zwrotu kosztów.
• Będziemy pomagać świadczeniodawcom w dotarciu do pacjentów, tak aby mogli
skontaktować się z nimi i skierować ich do skorzystania z opieki, w tym z leków,
szczepień i informacji zdrowotnych oraz innych zasobów.
• Będziemy pracować nad umożliwieniem osobistych wizyt u lekarzy podstawowej
opieki poza zwykłymi miejscami takimi jak gabinety, na przykład w formie mobilnych
klinik.
• Będziemy zapewniać środki medyczne, w tym osobiste środki ochrony.
• Będziemy rejestrować świadczeniodawców jako autoryzowanych uczestników
miejskiego programu hotelowego w związku z COVID-19, w ramach którego
zapewniamy pokoje hotelowe dla osób, które mogą być zarażone COVID-19 lub
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mieszkają z kimś, kto może być zarażony COVID-19 i nie są w stanie odseparować się
od innych członków gospodarstwa domowego.
Będziemy informować świadczeniodawców o usługach i zasobach miasta, które
mogą wspierać ich pacjentów w trakcie i po kryzysie związanym z COVID-19
stanowiącym zagrożenie dla zdrowia publicznego (usługi związane ze zdrowiem,
żywnością i inne usługi socjalne).

2. Współpraca z partnerami społecznościowymi:
Bezpośrednia współpraca z partnerami społecznościowymi w celu zidentyfikowania
problemów zdrowotnych, stworzenia strategii reagowania, zwiększania świadomości na
temat zdrowia i zapewnienia, że członkowie społeczności otrzymują opiekę zdrowotną i
mają dostęp do innych zasobów.
W tym celu:
• Będziemy kontynuowali budowanie relacji i współpracę z liderami społeczności,
organizacjami społecznościowymi i grupami wyznaniowymi, aby lepiej zrozumieć i
zaspokoić potrzeby społeczności.
• Będziemy łączyć grupy społecznościowe i członków z usługami i zasobami miasta,
które mogą wspierać ich społeczności w trakcie i po kryzysie związanym z COVID-19
stanowiącym zagrożenie dla zdrowia publicznego (usługi związane ze zdrowiem,
żywnością i inne usługi socjalne).
• Będziemy przeprowadzać kontrole zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej
członków społeczności, aby zidentyfikować potrzeby zdrowotne i edukować ich na
temat różnych problemów zdrowotnych i skierować ich w celu uzyskania
odpowiedniej opieki.
• Będziemy sporządzać raporty dla kierownictwa miasta określające nowe i bieżące
potrzeby partnerów i członków społeczności.
• Ustanowimy i będziemy kierować Test and Trace Community Advisory Board (CAB)
(Środowiskowy Komitet Doradczy ds. Testów i Śledzenia Kontaktów) we współpracy
z Health + Hospitals, aby mieć pewność, że w miarę rozwoju śledzenia kontaktów
uwzględniane są głosy i potrzeby społeczności.
3. Komunikacja ze społecznością:
Przekazywanie aktualnych informacji w celu zwiększenia zrozumienia COVID-19 przez
członków społeczności i dążenie do zwalczania dezinformacji; zapewnienie zasobów,
które pomogą mieszkańcom dbać o zdrowie; i zwracanie uwagi na historie społeczności
oraz podkreślanie wpływu nierówności strukturalnych na zdrowie.
W tym celu:
• Zapewnimy wytyczne dotyczące COVID-19 w ponad 20 językach za pośrednictwem
sieci społecznościowych i informacji zamieszczanych w metrze i lokalnych sklepach.
• Będziemy wysyłali do członków społeczności bezpośrednią korespondencję pocztą i
SMS-y na temat COVID-19, w tym dotyczące:
• Objawów
• Zagrożeń związanych z ciężkim przebiegiem choroby
• Profilaktyki i opieki
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Umiejętności radzenie sobie z trudną sytuacją i strategii dbania o dobrą kondycję
fizyczną i psychiczną
Będziemy organizować dostosowane do potrzeb tele-spotkania dla społeczności,
przygotowywane wspólnie z organizacjami środowiskowymi i wyznaniowymi,
liderami społeczności i wybranymi urzędnikami.
Będziemy tworzyć ukierunkowane ogłoszenia i rozpowszechniać informacje za
pomocą różnych kanałów.

Chociaż epidemia COVID-19 głęboko dotknęła każdego nowojorczyka, jej nieproporcjonalny
wpływ na społeczności czarnoskórych, latynoskie, imigrantów i społeczności o niskich
dochodach jest niedopuszczalny i należy się tym zdecydowanie zająć. Nieproporcjonalny wpływ
jest potęgowany przez niedoinwestowanie i rasizm strukturalny zakorzeniony w istniejących
systemach społecznych, gospodarczych i zdrowotnych. Nadszedł czas, aby nasi
współmieszkańcy Nowego Jorku i reszta świata zrozumieli konsekwencje nierówności
społecznych. Jesteśmy tak zdrowi i bezpieczni, jak nasza najmniej zdrowa i najbardziej
zagrożona społeczność.
Wydział Zdrowia miasta Nowy Jork może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.
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