
          SWC Regd. No. 29068, CDO Regd. No. 19/058/059 

 

 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल  
प्रसे विज्ञप्ति  

२९ असार २०७७ 

विश्वव्यापी: स्िास््यकर्मीहरूलाई चपु लगाउने, जोखिर्मर्मा पाने र आक्रर्मण गने कायय गररयो   

संसारभरीका स्िास््यकर्मीहरूको अनभुिलाई दस्तािेजीकरण गदै आज एक नयााँ प्रप्ततिेदन साियजप्तनक गदै एम्नेस्टी 
इन्टरनेसनलले कोप्तभड-१९ बाट संरक्षण प्रदान गनय नसकी भएको स्िास््यकर्मी र अत्यािश्यक सेिाकर्मीहरूको र्मतृ्यरु्मा 
सरकारहरूलाई जिाफदेही बनाइनपुदयछ भनी बतायो ।    एम्नेस्टीद्वारा गररएको उपलब्ध त्याङ्कहरूको विश्लषेणले 
संसारभरी ३००० भन्दा बढी स्िास््यकर्मीहरूले कोप्तभड-१९ बाट ज्यान गरु्माउनपुरेको िुलेको छ । यो त्याङ्क 
िास्तविकताभन्दा  अझ प्तनकै कर्म पप्तन हनु सक्दछ ।  

अझ डरलाग्दो त के छ भने कोप्तभड-१९ प्रप्ततकाययको सन्दभयर्मा सरुक्षा जोखिर्मताका कुराहरू उठाउने स्िास््यकर्मीहरूले 
प्तगरफ्तारी र वहरासतददि प्तलएर धम्की र प्तनष्कासनसम्र्मका प्रप्ततशोधहरू सार्मना गनुयपरेको एम्नेस्टी इन्टरेनसलने आफ्नो 
प्रप्ततिदेनर्मा दस्तािेजीकरण गरेको छ ।    

“कोप्तभड-१९ र्महार्मारी विश्वभरी अझै थप फैप्तलरहेको अिस्थार्मा हार्मी सरकारहरूलाई स्िास््य र अत्यािश्यक 
सेिाकर्मीहरूको जीिनलाई गम्भीरताका साथ प्तलन आह्वान गदयछौँ । कोप्तभड-१९ र्महार्मारीको िराब उत्कषय अझै 
नबेहोरेका देशहरूले अन्य देशहरूको गल्ती दोहोयायउन हुाँदैन जसले स्िास््यकर्मीहरूको अप्तधकार संरक्षण गनय नसेको 
कारण विनाशकारी पररणार्महरू भोग्नपुयो,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको आप्तथयक, सार्माखजक र सााँस्कृप्ततक अप्तधकारसम्बन्धी 
अनसुन्धानकताय र सल्लाहकार सप्तनता अम्बास्टले भन्नुभयो ।   

“आफ्नो जीिनलाई नै जोखिर्मर्मा पानय सक्ने अिस्थाहरूका बारेर्मा आिाज उठाउने स्िास््यकर्मीहरूलाई केही सरकारले 
त सजायाँनै गरेको देखिन ुएकदरै्म खचन्ताजनक छ । अग्रपंखिर्मा रहेका स्िास्थयकर्मीहरूले नै कुनै सरकारी नीप्ततले 
कार्म गरेको छ िा छैन भनी सबैभन्दा पवहला थाह पाउाँदछन ् र उनीहरूलाई चपु लगाउने अप्तधरकारीहरूले 
जनस्िास््यलाई प्राथप्तर्मकतार्मा रािेका छन ्भनेर गम्भीरताका साथ दाबी गनय सक्दैनन ्।” 

हजारौँले आफ्नो जीिन गरु्माएका छन ् 

कोप्तभड-१९ को सङ्क्क्रर्मणका कारण कप्तत स्िास््य र अत्यािश्यक सेिाकर्मीहरूको र्मतृ्य ुभएको छ भन्ने कुराको 
अवहले कुनै व्यिखस्थत विश्वव्यािी लेिाजोिा छैन ।  

यद्यवप, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सङ्कलन गरी विश्लेषण गरेको उपलब्ध फरावकलो त्याङ्कले के देिाउाँछ भने विश्वका 
७९ देशहरूर्मा ३००० भन्दा धेरै स्िास््यकर्मीहरूले कोप्तभड-१९ सङ्क्क्रर्मणका कारण ज्यान गरु्माएका छन।्  
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एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अनगुर्मनअनसुार स्िास््यकर्मीहरूको अवहलेसम्र्म सबैभन्दा उच्च र्मतृ्य ुहनुे देशहरूर्मा सयिु 
राज्य अर्मेररका (५०७), रप्तसया (५४५), बेलायत (२६२ सार्माखजक सेिाकर्मीहरू सवहत ५४०), ब्राखजल (३५१), 
र्मेखक्सको (२४८), इटली (१८८), इखजप्ट (१११), इरान (९१), इक्िेडर (८२) र स्पेन (६३) रहेका छन ्।  

कर्म ररपोवटयङ्ग भएका कारण यो सङ्क््या िास्तविक त्याङ्कभन्दा एकदरै्म न्यून हनु पप्तन सक्दछ । त्यस्तै फरक फरक 
प्तगखन्तका कारण विप्तभन्न देशहरूबीचको िास्तविक तलुना गनय पप्तन कदठन छ । उदाहरणका लाप्तग फ्रान्सले केही 
अस्पताल र स्िास््य केन्रहरूबाट र्मात्र त्याङ्क प्तलएको छ भन ेइखजप्ट र रप्तसयाका स्िास््य सङ्गठनहरूले ददएको र्मतृ 
स्िास््यकर्मीहरूसम्बन्धी त्याङ्कलाई त्यहााँका सरकारहरूले सही नभएको भनी अस्िीकार गरेका छन ्।     

जीिन बचाउने सरुक्षात्र्मक सार्मग्रीको अभाि  

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सभे गरेको ६३ देश र भभुागर्मध्ये प्राय सबै ठाउाँका स्िास््यकर्मीहरूले व्यखिगत सरुक्षात्र्मक 
सार्मग्रीहरूको गम्भीर अभाि भएको जनाएका छन ्।  

वयनर्मा र्महार्मारीको अझै भयानक रूप देिा पनय सक्ने देशहरू जस्तै भारत र ब्राखजल लगायत अवफ्रकाका थपैु्र देशहरू 
पदयछन ्। र्मेखक्सको शहरर्मा कार्म गने एकजना डाक्टरले एम्नेस्टी इन्टरनेसललाई के भन्नुभयो भने त्यहााँ डाक्टरहरूले 
आफ्नो र्माप्तसक पाररश्रप्तर्मकको १२ प्रप्ततशत जप्तत रकर्म सरुक्षात्र्मक सार्मग्री िररद गनयरै्म िचय गने गरेका छन ्।  

यी सार्मग्रीहरूको आपूप्ततयर्मा भएको विश्वव्यावप अभािका साथै व्यापारर्मा लगाइएके प्रप्ततबन्धका कारण पप्तन यो सर्मस्या 
विकराल भएको हनु सक्दछ । सन ्२०२० को जनुर्मा ५६ िटा देश र दईुिटा व्यापाररक गटुहरूले (यरुोवपयन 
यपु्तनयन र यरेुखशयन आप्तथयक सङ्घ) ले केही िा सबै स्िरूपका सरुक्षात्र्मक सार्मग्रीहरू िा प्ततनको अियिहरूको प्तनयायतलाई 
प्रप्ततबन्ध िा प्तनषेध गने उपायहरू लागू गरेका प्तथए ।  

“राज्यहरूले आ-आफ्नो भभूागका स्िास््यकर्मीहरूले पयायि सरुक्षात्र्मक सार्मग्रीहरू प्राि गरेको सपु्तनखित गनुयपने हनु्छ 
र यस्तो िाले व्यापार प्रप्ततबन्धले सरुक्षात्र्मक सार्मग्रीहरूको आयातर्मा प्तनभयर देशहरूर्मा यस्ता सार्मग्रीहरूको अभिालाई 
झन िराब बनाउने जोखिर्म हनु्छ,” सप्तनता अम्बास्टले भप्तनन ्।  

“कोप्तभड-१९ र्महार्मारी विश्वव्यापी सर्मस्या हो र यसलाई सार्मना गनय विश्वव्यापी सहयोगको आिश्यकता पदयछ ।”  

प्रप्ततशोध 

सभे गररएका कखम्तर्मा ३१ िटा र्मलुकुहरूर्मा कार्म गने असरुखक्षत अिस्थाका कारण स्िास््य र अत्यािश्यक 
सेिाकर्मीहरूले हड्ताल गरेको, हड्ताल गने चेतािनी ददएको िा विरोध प्रदशयन गरेको वििरणहरूको एम्नेस्टी 
इन्टरनेसनलका अनसुन्धानकतायहरूले अप्तभलेि गरेका छन ् । धेरै देशहरूर्मा त यस्ता गप्ततविप्तधहरू गनेहरूसाँग 
अप्तधकारीहरूले प्रप्ततशोध पप्तन सााँटेका छन ्।  

उदाहरणका लाप्तग इखजप्टर्मा नौजना स्िास््यकर्मीहरूलाई र्माचय र जनु र्मवहनार्मा "गलत सर्माचार फैलाएको" र 
"आतङ्किाद" जस्तो अस्पष्ट र एकदरै्म विस्ततृ िालको अप्तभयोगहरू लगाई स्िेच्छाचारी रूपर्मा वहरासतर्मा प्तलइएको 
एम्नेस्टीले अप्तभलेि गरेको छ । यसरी वहरासतर्मा प्तलइएका सबैजसोले सरुक्षासम्बन्धी चासो दशायउनकुा साथै सरकारले 
र्महार्मारी प्तनयन्त्रणर्मा गरेको कर्मजोरीलाई आलोचना गरेका प्तथए ।  
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सरकारका कर्मजोरीहरूर्मा बोल्ने डाक्टरहरूलाई धम्याउने, राविय सरुक्षा प्तनकायबाट केरकार गने, प्रशासप्तनक प्रश्निाजी 
गने र सजायसर्मेत गने गररएको इखजप्टका अकाय एकजना डाक्टरले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई बताए । उनले थप 
भने : “धेरै डाक्टरहरूले यस्तो आहत र थवकत पाने िालको यताउप्तत गनुयभन्दा बरू आफ्नो लाप्तग सरुक्षात्र्मक सार्मग्री 
आफै िररद गनय रूचाउन थालेका छन ्। अप्तधकारीहरूले डाक्टरहरूलाई र्मतृ्य ुर जेलर्मध्ये एक रोज्न बाध्य पारररहेका 
छन ्।” 

कप्ततपय अिस्थार्मा विरोध र हड्तालका कदर्महरूलाई सरकारले प्तनरङु्कश शैलीर्मा व्यिहार गरेको छ ।  

उदाहरणका लाप्तग र्मलेखशयर्मा एउटा अस्पताल सफा गने कम्पनीविरूद्ध भएको शाखन्तपूणय धनायलाई प्रहरीले बल 
प्रयोग गरी प्तततरप्तबतर पारेको छ । कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरूलाई गरेको अन्यायपूणय व्यिहार र अस्पताल सफा 
गने सफाइकर्मीहरूलाई पयायि संरक्षणको अिाभ आददका बारेर्मा धनायकारीहरूले आफ्नो गनुासो रािेका प्तथए । 
प्रहरीले "अनप्तधकृत भेला गरेको" आरोपर्मा पााँचजनलाई प्तगरफ्तार गरी वहरासतर्मा रा्यो र उनीहरूको सङ्गठन र 
भेला गनय पाउने अप्तधकारको उल्लङ्घन गयो ।  

“स्िास््य र अत्यािश्यक सेिाकर्मीहरूर्मा अन्यायपूणय व्यिहारविरुद्ध आिाज उठाउने अप्तधकार रहेको हनु्छ,” सप्तनता 
अम्बास्टले भप्तनन ्।  

“स्िास््यकर्मीहरूले सरकारलाई र्महार्मारीविरुद्धको प्रप्ततकाययलाई सधुार गनयर्मा सहयोग गनय सक्दछन ्। साथै उनीहरूले 
सबैलाई सरुखक्षत राख्न पप्तन सहयोग गदयछन ्। तर यदद उनीहरू जेलर्मा पगेुभने उनीहरूले यस्तो गनय सक्नेछैनन ्। 
यदद उनीहरूले बोल्न सकेनन ्भने पप्तन यस्तो गनय सक्नेछैनन ्।” 

आफ्नो चासोहरूका बारेर्मा बोलेका कारण धेरै देशहरूर्मा स्िास््यकर्मी र अत्यािश्यक सेिाकर्मीहरूले अनशुासनात्र्मक 
कारबाही िेप्नपुरेको िा उनीहरूलाई कार्मबाट बिायस्त गररएको प्रप्ततिेदनहरू पप्तन रहेका छन ्।   

उदाहरणका लाप्तग संयिु राज्य अर्मेररकार्मा नप्तसयङ्ग सहायक टैप्तनका सोर्मप्तभयललाई उनले फेसबकुर्मा रािेका 
प्तभप्तडयोका कारण कार्मबाट बिायस्त गररएको प्तथयो । उि प्तभप्तडयोर्मा उनले अप्ततररि सरुक्षात्र्मक सार्मग्रीको र्माग 
गरेको प्तथइन ्। टैप्तनका भखन्छन ्उनी कार्म गने इप्तलन्िाएको नप्तसयङ्गहोर्मका कर्मयचारीहरूलाई कोप्तभड-१९का 
प्तबरार्मीहरूसाँग उनीहरूले कार्म गरररहेका छन ्भन्ने कुरा बताइएको प्तथएन र यो कुरा उनले सञ्चारर्माध्यर्मबाट थाह 
पाएकी प्तथइन ्। उि नप्तसयङ्ग होर्मर्मा ३४ जनाको सङ्क्क्रर्मण भएको प्तथयो र र्मे २९ सम्र्मर्मा १५ जनाका कोप्तभड-
१९ का कारण र्मतृ्य ुभएको प्तथयो ।  

रप्तसयार्मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यपु्तलया भोल्कोभा र टावटआना रेभा दईु डाक्टरको र्मदु्दलाई प्रकाशर्मा ल्याएको छ । 
सरुक्षात्र्मक सार्मग्रीको अभिाका बारेर्मा गनुासो गरेका कारण उनीहरूले प्रप्ततशोधको सार्मना गरररहेका छन ्। यपु्तलयालाई 
रप्तसयाको प्तर्म्या सर्माचार काननुअन्तगयत अप्तभयोग लगाइएको छ र उनले एक लाि रुबल (अर्मेररकी डलर १,४४३) 
जररिाना सार्मना गरररहेकी छन ्भने टावटआना रेभाले अनशासनात्र्मक कारबाही भोप्तगरहेकी छन ्जसले उनको बिायस्त 
सर्मेत गनय सक्दछ ।  

असरुखक्षत काययस्थलका अलािा केही स्िास््य र अत्यािश्यक सेिा कर्मीहरूलाई कसरी अन्यायपूणय पाररश्रप्तर्मक भिुान 
गररन्छ र केही अिस्थार्मा पाररश्रप्तर्मक नै ददईदैन भन्नेबारे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दस्तािेजीकरण गरेको छ । 

 

https://www.chicagotribune.com/suburbs/daily-southtown/ct-sta-bridgeview-nursing-home-covid-lawsuit-st-0607-20200605-gctypxrtubfdlck67olhgoyz54-story.html
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उदाहरणका लाप्तग दखक्षण सडुानर्मा सरकारी तलबर्मा काययरत खचवकत्सकहरूले फेब्रअुरीदेखि तलब पाएका छैनन ्र 
उनीहरूले अन्य कल्याणकारी िा र्मेप्तडकल सवुिधाहरू पप्तन पाएका छैनन ्। ग्िाटेर्मालार्मा कखम्तर्मा पप्तन ४६ जना 
कर्मयचारीहरूलाई सााँढे दईु र्मवहनादेखि कोप्तभडसम्बन्धी एउटा अस्पतालर्मा कार्म गरेकोर्मा पाररश्रप्तर्मक भिुान गररएको 
छैन । 

कोप्तभड-१९ र्महार्मारीका सन्दभयर्मा केही देशहरूर्मा स्िास््य र अत्यािश्यक सेिाकर्मीहरूको लाप्तग कुनै थप सवुिधाहरू 
उपलब्ध छैनन ्र अन्य देशहरूर्मा केही सरू्महका कर्मयचारीहरूलाई सवुिधार्मा सर्मािेश गररएको छैन । 

एम्नेस्टी इन्टरनसेनल राज्यहरूलाई कोप्तभड-१९ लाई एक पेशासाँग सम्बखन्धत प्तबर्मारीपन र्मान्न आहिान गरररहेको 
छ।  

यसअनसुार स्िास््य र अत्यािश्यक सेिाकर्मीलाई सङ्क्क्रर्मण सरेको िण्डर्मा क्षप्ततपूप्ततय र अन्य सहयोगहरू उपलब्ध 
भएको उनीहरूले सपु्तनखित गनुयपदयछ । उनीहरूलाई पप्तन कोप्तभड-१९ परीक्षणको लाप्तग प्राथप्तर्मकताको सरू्महर्मा सर्मािेश 
गनुयपदयछ। 

बदनार्मी र वहंसा  

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले धेरैिटा घटनाहरूको दस्तािेजीकरण गरेको छ जहााँ स्िास््य र अत्यािश्यक कर्मयचारीहरूले 
आफ्नो पेशाको कारण बदनार्मी र वहंसाको सार्मना गनुयपरेको प्तथयो। उदाहरणका लाप्तग र्मेखक्सकोर्मा एक नसयलाई 
सडकर्मा वहंड्दा प्तभज्ने गरी क्लोररन छ्यावपएको प्तथयो र वफप्तलवपन्सर्मा आक्रर्मणकारीहरूले अस्पतालका कर्मयचारीका 
अनहुारर्मा ब्लीच िनाईददएका प्तथए । 

यी घटनाहरूले गलत सूचना र स्िास््यकर्मीहरूले भोगीरहेको बदनार्मीको िातािरणलाई इवङ्गत गदयछन ्र कोप्तभड-१९ 
संक्रर्मणका सिालर्मा सरकारहरूले सही र सलुभ जानकारी प्रदान गनुयपने विषयको र्महत्त्िलाई जोड ददन्छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गत अवप्रलदेखि पावकस्तानर्मा स्िास््यकर्मीहरूविरुद्ध भएको वहंसाका धेरै घटनाहरूको अप्तभलेि 
गरेको छ । अस्पतालहरू तोडफोड गररएको छ, खचवकत्सकहरूलाई आक्रर्मण गररएको छ र एक जनालाई 
प्रप्ततआतङ्किाद बलका सदस्यले गोली सर्मेत हानेका प्तथए । 

पावकस्तानका र्मन्त्रीहरूले अस्पतालर्मा आिश्यक साधनहरू भएको बताएपप्तन प्राि प्रप्ततिेदनहरूका अनसुार प्तबरार्मी राख्न े
प्तबस्तारा, भेखन्टलेटर र जीिन बचाउन ेअन्य उपकरणको अभािका कारण अस्पतालहरू प्तसवकस्त भएका प्तबरार्मीहरूलाई 
पप्तन फकायउन बाध्य भएका प्तथए । यसले गदाय स्िास््यकर्मीहरू जोखिर्मर्मा परेका छन ् वकनभने उनीहरूले थप 
प्तबरार्मीहरू भनाय गने ठाउाँ छैन भन्दा र्माप्तनसहरू विश्वास गदैनन ्। 

प्तसफाररसहरू 

"हार्मी कोप्तभड-१९  बाट प्रभावित सबै देशहरूलाई आफूले र्महार्मारीको लाप्तग गरेको तयारी र र्महार्मारीविरुद्ध भए 
गरेका प्रप्ततकाययहरूको बारेर्मा स्ितन्त्र र साियजप्तनक सर्मीक्षा गनय आग्रह गदयछौं ताकी भविष्यर्मा हनुसक्ने अन्य रोगको 
व्यापक प्रकोपहरूर्मा र्मानिअप्तधकार र जीिनको उखचत तररकाले संरक्षण गनय सवकयोस"् सप्तनता अम्बास्टले भप्तनन।् 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa33/2633/2020/en/
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          SWC Regd. No. 29068, CDO Regd. No. 19/058/059 

 

यसर्मा स्िास््य र अत्यािश्यक सेिाकर्मीहरूको उखचत र अनकूुल िातािरणको अप्तधकार र अप्तभव्यखि स्ितन्त्रताको 
अप्तधकारलगायतका अप्तधकारहरूको पयायि सरुक्षा गररएको प्तथयो वक प्तथएन भन्ने विषयको पप्तन सर्मीक्षा गररनपुदयछ ।  

राज्यहरूले आफ्नो कार्मसाँग सम्बखन्धत गप्ततविप्तधहरूका कारण कोप्तभड -१९ संक्रर्मण भएका सबै स्िास््य र अत्यािश्यक 
सेिाकर्मीहरूलाई पयायि क्षप्ततपूप्ततय सपु्तनखित गनुयपदयछ । स्िास्थयकर्मीहरूले स्िास््य र सरुक्षासम्बन्धी खचन्ता उठाएका 
कारण प्रप्ततशोध सार्मना गनुयपरेको घटनाहरूको छानप्तबन गनुयपदयछ र अन्यायपूणय व्यिहार िप्नपुरेकाहरूलाई प्रभािकारी 
उपचार प्रदान गनुयका साथै बोलेकै कारण आफ्नो रोजगारी गरु्माएकाहरूलाई पनुस्थायवपत गनुयपदयछ। 

पषृ्ठभपू्तर्म  

यस संखक्षि जानकारीको उद्देश्यका लाप्तग "स्िास््यकर्मीहरू" भन्नाले स्िास््य र सार्माखजक हेरचाहको कार्मर्मा संलग्न 
जोसकैु पप्तन भन्ने बखुझन्छ । उनीहरू जनुसकैु ओहोदाका पप्तन हनु सक्दछन ्र यसर्मा डाक्टर, नसय, सार्माखजक सेिाकर्मी, 
सरसफइकर्मी, एम्बलेुन्स चालक र अन्य स्िास््यसेिाका कर्मयचारीहरू पदयछन ् । यो संखक्षि जानकारी विशेषगरी 
स्िास््यकर्मीहरूर्मा केखन्रत रहेको भएतापप्तन उपलब्ध जानकारीका आधारर्मा वयनै कुराहरू "अत्यािश्यक 
सेिाकर्मीहरू"का सिालर्मा पप्तन लागू हनु्छ जो कोप्तभड१८ र्महार्मारीको क्रर्मर्मा विविध िाले अग्रपंखिको कार्मर्मा 
िवटएका हनु्छन ्।  

सबै त्याङ्कहरू २०७७ असार २ सम्र्मको प्तर्मप्ततर्मा सही छन ्।  

 

 


