ข้ อมูลทั่วไปของ COVID-19 แผนปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาค
ของกรมอนามัยและสุ ขภาพจิตของนครนิวยอร์ ก
แม้ว่าโควิด-19 จะเป็ นโรคใหม่ แต่รูปแบบของความเสี ยหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่ องใหม่: ชุมชนของคนผิวดา คนเชื้อสายละติน
ผูอ้ พยพ และผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
กรมอนามัยและสุ ขภาพจิตแห่งนครนิวยอร์กจะเริ่ มใช้ แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อความเสมอภาค (Equity Action Plan)
เพื่อพัฒนานโยบายและข้อปฏิบตั ิในการรับมือกับโควิด-19 ของนครนิวยอร์ก
แผนการนี้จะใช้การส่งข้อความที่เจาะเฉพาะกลุ่มและเพิ่ม
การเข้าถึงชุมชนและหน่วยงานบริ การสุ ขภาพในพื้นที่ที่มีผตู ้ ิดเชื้อโควิด-19 การรักษาตัวในโรงพยาบาล
และการเสี ยชีวิตที่เกิดขึ้นจานวนมากในสัดส่วนที่ไม่เท่าเทียม
เราตระหนักว่าการที่เราไม่ ได้ ลงทุนอย่างเพียงพอกับชุมชนเหล่านีแ้ ละการเหยียดผิวเชิงระบบเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่ อโควิด-19
แผนปฏิบตั ิการเพื่อความเสมอภาค
จะใช้กรอบแนวคิดความยุติธรรมทางเชื้อชาติและกลยุทธ์สาหรับประชากรเฉพาะกลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงสมาชิกในชุมชนได้ดี
ยิ่งขึ้น แนวทางนี้จะรับรองว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากโควิด-19 จะได้รับข้อมูล ทรัพยากร
และการสนับสนุนที่ตอ้ งการ
แผนปฏิบตั ิการเพื่อความเสมอภาค ประกอบด้วยสามส่วนหลัก ๆ:
1. ร่ วมมือกับผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพ:
ทางานร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพในชุมชนในพื้นที่ที่มีแพทย์เพียง 10 คนหรื อน้อยกว่า
เพื่อเพิ่มจานวนคนไข้ที่พวกเขาสามารถรองรับได้ในแนวหน้าของเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุ ขนี้ในทุกระยะของการรับ
มือ
ช่วยเหลือผูใ้ ห้บริ การในการระบุและตอบสนองต่อความต้องการด้านสุ ขภาพของชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ ยงของโควิด-19
ในการนี้ เราจะ:
• ประเมินความต้องการของผูใ้ ห้บริ การอิสระในคลินิกและส่งมอบความช่วยเหลือทางเทคนิคให้สามารถเปิ ดคลินิก
ได้อีกครั้งและดาเนินงานตามปกติได้ต่อไป
• ส่งเสริ มให้ผใู ้ ห้บริ การนาเสนอบริ การทางการแพทย์ทางไกลและช่วยผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับวิธีการรับเงินคืน
• ช่วยให้ผใู ้ ห้บริ การเข้าถึงคนไข้เพือ่ ตรวจอาการและส่งต่อไปยังหน่วยงานบริ การ รวมถึงยา วัคซีน
ข้อมูลด้านสุ ขภาพ และแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ
• สารวจวิธีการที่จะให้บริ การสุ ขภาพขั้นปฐมภูมิในพื้นที่นอกสภาพแวดล้อมออฟฟิ ศปกติ เช่น คลินิกเคลื่อนที่
• มอบเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
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ลงทะเบียนผูใ้ ห้บริ การเพื่อเป็ นผูร้ ับสมัครที่ได้รับอนุมตั ิสาหรับ COVID-19 Hotel Program ของนครนิวยอร์ก
ซึ่งจะบริ การห้องพักสาหรับผูค้ นที่อาจติดเชื้อโควิด-19 หรื ออยูอ่ าศัยกับผูท้ ี่อาจติดเชื้อโควิด-19
และไม่สามารถแยกตัวออกจากสมาชิกในครัวเรื อนอืน่ ๆ ได้
• แจ้งผูใ้ ห้บริ การให้ทราบถึงบริ การและแหล่งทรัพยากรของนครนิวยอร์กที่สามารถช่วยเหลือคนไข้ในช่วงระหว่าง
และภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็ นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุ ข (สุ ขภาพ อาหาร
บริ การทางสังคมอืน่ ๆ)
•

2. ร่ วมมือกับหน่วยงานในชุมชน
ร่ วมงานโดยตรงกับหน่วยงานในชุมชนเพื่อระบุปัญหาสุ ขภาพ สร้างกลยุทธ์การรับมือ
เพิม่ ความตระหนักรู ้ในข้อมูลสุ ขภาพทัว่ ไป
และรับรองว่าสมาชิกในชุมชนจะได้รับบริ การสุ ขภาพและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ
ในการนี้ เราจะ:
• สร้างเสริ มความสัมพันธ์และร่ วมมือกับผูน้ าชุมชน องค์กรชุมชน และกลุ่มความเชื่อต่าง ๆ ต่อไปเพื่อทา
ความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของชุมชน
• เชื่อมโยงกลุ่มต่าง ๆ
และสมาชิกในชุมชนเข้ากับบริ การและแหล่งทรัพยากรของนครนิวยอร์กที่สามารถช่วยเหลือชุมชนในช่วงระหว่า
งและภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็ นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุ ข (สุ ขภาพ อาหาร
บริ การทางสังคมอืน่ ๆ)
• ตรวจติดตามสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของสมาชิกในชุมชนเพื่อระบุความต้องการด้านสุขภาพของพวกเขาและ
ให้ความรู ้เกี่ยวกับปัญหาสุ ขภาพต่าง ๆ พร้อมเชื่อมโยงให้พวกเขาได้เข้าถึงบริ การสุ ขภาพ
• ทารายงานต่อกลุ่มผูน้ าของนครนิวยอร์กที่ระบุความต้องการใหม่ ๆ
และความต้องการอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานและสมาชิกในชุมชน
• จัดตั้ง Test and Trace Community Advisory Board (CAB)
หรื อคณะกรรมการที่ปรึ กษาชุมชนด้านการตรวจและติดตาม โดยร่ วมมือกับ Health + Hospitals
เพื่อให้ความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนได้รับการพิจารณาเมื่อมีการเดินหน้าเรื่ องการติดตาม
3. สื่ อสารกับชุมชน:
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั เพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่ องโควิด-19 ของสมาชิกในชุมชนและทางานเพื่อต่อต้านข้อมูลที่เป็ นเท็จ
มอบแหล่งทรัพยากรเพื่อช่วยให้ผคู ้ นมีสุขภาพที่ดี
และยกระดับเรื่ องราวของชุมชนและเน้นย้าผลกระทบของความไม่เท่าเทียมด้านระบบในเรื่ องของสุ ขภาพ
ในการนี้ เราจะ:
• ให้คาแนะนาเรื่ องโควิด-19 ในกว่า 20 ภาษาผ่านเครื อข่ายชุมชนและป้ายข้อมูลต่าง ๆ
ในรถไฟใต้ดินและร้านค้าท้องถิ่น
• ส่งจดหมายและข้อความทางโทรศัพท์ไปให้สมาชิกในชุมชนโดยตรงเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งรวมถึง:

อาการแสดง
• ความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยรุ นแรง
• การป้องกันและการดูแล
• ทักษะการรับมือและกลยุทธ์ดา้ นความเป็ นอยูท
่ ี่ดี
• จัดทาการประชุมร่ วมกันทางไกลสาหรับชุมชน ซึ่ งเป็ นการจัดขึ้นร่ วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรความเชื่อ
ผูน้ าชุมชนและเจ้าหน้าที่ได้รับเลือกตั้ง
• ผลิตโฆษณาที่เจาะเฉพาะกลุ่มและส่งสารผ่านหลากหลายช่องทาง
•

ในขณะที่ชาวนิวยอร์กทุกคนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 ผลกระทบที่มีมากอย่างไม่เท่าเทียมต่อชุมชนคนผิวดา
คนเชื้อสายละติน ผูอ้ พยพ และผูม้ ีรายได้นอ้ ยเป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้และจะต้องได้รับการแก้ไข
ผลกระทบอย่างไม่เท่าเทียมนี้เป็ นผลรวมของการไม่ลงทุนอย่างเพียงพอและการเหยียดผิวเชิงระบบที่ฝังรากลึกอยูใ่ นระบบสังคม
เศรษฐกิจ และบริ กาสุ ขภาพที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
เวลานี้เป็ นเวลาที่เราจะช่วยให้ชาวนิวยอร์กด้วยกันเองและคนทัว่ โลกเข้าใจถึงผลที่ตามมาของความไม่เท่าเทียมในสังคม
เราจะมีสุขภาพที่ดแี ละความมัน่ คงมากเท่ าไรก็ขนึ้ อยู่กับว่าชุมชนทีม่ ีสุขภาพแย่ที่สุดและมีความเสี่ยงมากที่สุดของเราได้ รับการดู
แลมากเพียงใด
กรมอนามัยแห่ งนครนิวยอร์ กอาจเปลี่ยนแปลงคาแนะนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
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