ن صحت دے  COVID-19مساوات تے ایکشن
 NYCدے محکمہ صحت اتے ذہنی حفظا ِ
دے منصوبے دا جائزہ
بھاویں  COVID-19اک نویں بماری اے ،پر ایہدی تباہی دے طرز جانے پہچانے نیں :سیاہ فام ،الطینی ،مہاجر
اتے گھٹ آمدنی آلی کمیونیٹیز غیر متناسب طور تے متاثر ہویاں نیں۔
مساوات دیاں پالیسیاں اتے شہر دے  COVID-19دے ردعمل دیاں مشقاں ُنوں اگے ودھان لئی محکمہ صحت
اتے ذہنی حفظان صحت مساوات تےایکشن دے منصوبے نوں الگو کر رہیا اے۔ منصوبہ  COVID-19دے
کیسز ،ہسپتال وچ داخلے اتے اموات دے غیر متناسب بوجھ دے نال آلے دوالے دی کمیونٹی اتے صحت دی
نگہداشت دے شراکت داراں نال مزکور پیغامات اتے ودھ مشغولیت ورتدا اے۔ اسی جاندے آں کہ آلے دوالے
دے ایناں عالقیاں وچ گھٹ سرمایہ کاری اتے ساختی نسل پرستی  COVID-19لئی خطرناک
عوامل نیں۔
مساوات تے ایکشن دا منصوبہ کمیونٹی دے ممبراں تیکر ودھیا طریقے نال پہنچن لئی اک نسلی انصاف دے
فریم ورک اتے آبادی دے متعلق حکمت عملی ورتدا اے۔ ایہ نقطہ نظر پک کردا اے کہ  COVID-19تُوں سب تُوں
ودھ متاثر ہون آلیاں کمیونٹیز اوہ جانکاری ،ذرائع اتے معاونت وصول کرن جیدی اونہاں نُوں لوڑ اے۔
مساوات تے ایکسن دے منصوبے دے تین وڈے حصے نیں:
 .1نگہداشت صحت دے فراہم کاراں نال مشغولیت:
رد عمل دے سارے فیزز دے دوران عوامی صحت دی ہنگامی صورتحال وچ پہلی صف وچ خدمت گاراں
دی تعداد ودھاون لئی  10یا ایہدے تُوں گھٹ ڈاکٹراں نال ترتیبات وچ کمیونٹی دی صحت دی
نگہداشت دے فراہم کاراں نال کم کرو؛  COVID-19دے خطرناک عوامل نُوں گھٹاون لئی کمیونٹی دی
صحت دے فراہم کاراں دیاں ضرورتاں نوں شناخت کرنا اتے پورا کرن لئی فراہم کاراں دی معاونت کرنا۔
ایہہ کرن لئی ،اسی:
ُ
• کلینکس وچ خودمختار فراہم کاراں دیاں ضرورتاں دا حساب الواں گے اتے اونہاں دے کلینکس نوں
فیر کھولن اتے اپنے روز دے کم کرن نوں جاری رکھن لئی تکنیکی معاونت فراہم کراں گے۔
• ٹیلی میڈیسن سروسز پیش کرن لئی فراہم کاراں دی حوصلہ افزائی کراں گے اتے ادائیگی واپس
لین دا راہ وکھان وچ اونہاں دی معاونت کراں گے۔
فراہم کاراں دی مدد کراں گے کہ اوہ مریضاں نُوں ویکھن لئی اونہاں تیکر پہنچن اتے اونہاں نُوں
•
نگہداشت فراہم کرن ،بشمول دوائیاں ،ویکسینیشن اتے صحت دی جانکاری اتے ہور ذرائع۔
• عمومی دفتری ترتیبات تُوں باہر ،جیداں کہ موبائل کلینکس وچ ذاتی طور تے بنیادی نگہداشت دے
دوریاں نوں یقینی بناون دے راہ لبھاں گے۔
طبی سپالئز فراہم کراں گے ،بشمول ذاتی حفاظتی سامان۔
•
• شہر دے  COVID-19ہوٹل پروگرم  ،جیہڑا  COVID-19دے شکار یا  COVID-19دے شکار لوکاں نال
رہن آلے اتے اونہاں لئی وی ہوٹل دے کمرے فراہم کردا اے جیہڑے گھر دے ہور اراکین تُوں وکھرے
ہون دے قابل نہیں ہین دے مجاز اندراج کرن آلے بنن لئی فراہم کار سائن اپ کراں گے۔
• شہر دی سروسز اتے ذرائع (صحت ،خوراک ،ہور سماجی سروسز) بارے فراہم کاراں نُوں دساں
گے جیہڑیاں  COVID-19عوامی صحت دی ہنگامی صورتحال دے دوران اتے بعد وچ اونہاں دے
مریضاں دی معاونت کرن گیاں۔
 .2سماجی شراکت داراں نال مشغولیت:
صحت دے مسئلیاں دی شناخت کرن ،رد عمل دیاں حکمت عملیاں بناون ،عمومی صحت دی
جانکاری بارے آگاہی نوں ودھان اتے کمیونیٹی دے اراکین دی صحت دی نگہداشت دی وصولی اتے
ہور ذرائع تیکر رسائی دا پک کرن لئی کمیونیٹی شراکت داراں نال براہ راست کم کرنا۔
ایہہ کرن لئی ،اسی:
ُ
ُ
• کمیونٹی دیاں ضرورتاں نوں بہتر طور تے سمجھن اتے ایناں نوں پورا کرن لئی کمیونیٹی دے
رہنماء ،کمیونیٹی تے مبنی تنظیماں اتے مذہب تے مبنی گروہاں نال تعلقات اتے شراکت قائم کرنا
جاری رکھاں گے۔
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•
•
•
•

شہر دی سروسز اتے ذرائع (صحت ،خوراک ،ہور سماجی سروسز) نُوں کمیونیٹی گروہاں اتے
اراکین نال جوڑاں گے جیہڑیاں  COVID-19عوامی صحت دی ہنگامی صورتحال دے دوران اتے بعد
وچ اونہاں دے مریضاں دی معاونت کرن گیاں۔
کمیونٹی ممبران نال صحت دیاں ضرورتاں نُوں پورا کرن لئی اتے متعدد صحت دے مسئلیاں بارے
اونہاں نُوں تعلیم دین لئی اتے نگہداشت لئی اونہاں نُوں جوڑن لئی صحت اتے تندرستی دی
پڑتال دے دورے کراں گے۔
کمیونٹی شراکت داراں اتے اراکین دیاں نویاں اتے موجودہ ضرورتاں نُوں واضح کردیاں رپورٹاں شہر
دی قیادت لئی بناواں گے۔
ُ
جیداں رابطے دے ُ
سراغ الون دا کم اگے ودھدا اے تے کمیونیٹی دیاں آوازاں اتے ضرورتاں نوں اہم
سمجھن نُوں پک کرن لئی صحت  +ہسپتاالں نال شراکت داری نال ٹیسٹ اتے ٹریس کمیونٹی
مشاورت دا بورڈ () )Community Advisory Board (CABبناواں گے اتے اونہوں چالواں گے۔

 .3کمیونٹی نال مواصلت کرنا:
ُ
کمیونٹی ممبران دی  COVID-19دی سمجھ نوں ودھاون لئی تازہ جانکاری فراہم کرنا اتے غلط
جانکاری نُوں ُمکان لئی کم کرنا؛ لوکاں نُوں صحت مند رہن لئی ذرائع فراہم کرنا؛ اتے کمیونیٹی دیاں
کہانیاں نُوں اگے لیانا اتے صحت تے ساختی عدم مساوات دے اثرات نُوں اُجاگر کرنا۔
ایہہ کرن لئی ،اسی:
ُ
• کمیونٹی نیٹ ورکس اتے سب ویز اتے مقامی سٹورز وچ سائن بورڈ دے ذریعے  20توں ودھ زباناں
وچ  COVID-19بارے ہدایتاں فراہم کراں گے۔
•  COVID-19بارے کمیونیٹی دے ممبران نُوں براہ راست ڈآک بھیجاں گے اتے فون تے ٹیکسٹ کراں
گے ،بشمول:
عالمتاں
•
• شدید بماری دے خطرات
• بچاؤ اتے نگہداشت
نبڑن دیاں مہارتاں اتے تندرستی دی حکمت عملی
•
• کمیونٹی اتے مذہب تے مبنی تنظیماں ،کمیونٹی رہنماء اتے منتخب عہدیداراں دے نال مشترکہ
طور تے کم کرن آلی کمیونٹیز لئی بنائے ٹاؤن ہال تیار کراں گے۔
• ہدف شدہ اشتہارات بناواں گے اتے متعدد چینلز دے ذریعے فروغ دواں گے۔
جد کہ نیویارک دا ہر شہری ُ COVID-19توں متاثر اے ،سیاہ فام ،الطینی،مہاجر اتے گھٹ آمدن آلی کمیونیٹیز
تے غیر متناسب اثرات ناقابل قبول نیں اتے الزمی طور تے حل کرنے چاہیدے نیں۔ غیر متناسب اثر گھٹ
سرمایہ کاری اتے ساختی نسل پرستی دے سبب ساڈے موجودہ سماجی ،معاشی اتے صحت دے نظام وچ
پھیل گیا اے۔ ُہن نیویارک دے ساڈے ساتھی شہریاں اتے ساری ُدنیا نُوں سماجی عدم مساوات دے نتیجیاں
نُوں سمجھن وچ مدد دین دا ویال اے۔ اسی اینے ای صحت مند اتے محفوظ آں جیناں کہ ساڈی
کمیونیٹی دا سب تُوں گھٹ صحت مند اتے سب تُوں ودھ خطرے وچ شہری۔
 NYCمحکمہ صحت بدلدے حاالت دے مطابق تجاویز نُوں بدل سکدا اے۔
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