
Pandemia COVID-19 powoduje poważny 
globalny kryzys zdrowotny i gospodarczy, który 
dotyka każdego z nas. IUF chce dopilnować by 
pracodawcy, służba zdrowia i rządy przyjęły 
podejście równościowe do kryzysu COVID-19. 
Uwzględnia ono problematykę płci w przypadku 
epidemii koronawirusa, zapewniając w 
społeczeństwie zachowanie równości płci. Nie 
może dojść do odtworzenia, utrwalenia ani 
zaostrzenia nierównosci w kontekście pandemii. 
Dotyczy to zapobiegania przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt w: zakładach pracy, placówkach 
opieki zdrowotnej oraz badawczej.
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IUF COVID -19 ZALECENIA : RÓWNOŚĆ

ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCÓW

1. Szanuj i wdrażaj prawo do bezpiecznego, 
zdrowego, wolnego od zakażeń miejsca pracy.

2. Negocjuj ze związkami i wprowadź politykę zerowej 
tolerancji wobec stygmatyzacji i molestowania, w 
tym molestowania seksualnego w pracy.

3. Konsultuj z pracownikami obu płci oraz 
ich przedstawicielami wdrożenie ogólnych 
środków zapobiegawczych dla całej załogi. 
Zapewnij odpowiednie informacje o zdrowiu 
i bezpieczeństwie, w tym szkolenia dotyczące 
COVID-19.

4. Upewnij się, że kobiety są zawsze włączone 
w organy decyzyjne dotyczące zdrowia 
i bezpieczeństwa, w tym komitety ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. W razie potrzeby zapewnij kobietom i mężczyznom 
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej dostosowany 
do ich ciała (na przykład rękawice, sprzęt do 
oddychania, okulary ochronne, kombinezony i 
odzież ochronną).

6. Zapewnij bezpieczne, oddzielne i czyste toalety 
wraz z dostępem do czystej i pitnej wody. Miejsca 
te powionny być odwiedzane w ciągu dnia, gdy 
tylko zajdzie potrzeba, bez obawy o karę lub piętno.

7. Zorganizuj odpowiednią liczbę miejsc do mycia 
rąk i udostępnij środki dezynfekujące w całym 
zakładzie.

8. Wprowadzaj dodatkowe środki ochronne dla 
pracownic w ciąży i kobiet w okresie menopauzy, 
szczególnie kobiet doświadczających bolesnych 
objawów.

9. Szanuj prawo wszystkich pracowników do 
organizowania i wykorzystania opieki nad 
rodzinami w czasie kryzysu.
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Skorzystaj z niedawno 
opublikowanego 
przewodnika IUF na 
temat podejścia do 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy w aspekcie płci, aby 
negocjować i wprowadzać 
kluczowe zmiany podczas 
kryzysu w miejscu pracy.

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/MakingwomenvisibleinOHSENGLISHweb.pdf


IUF COVID -19 ZALECENIA : RÓWNOŚĆ

RZĄDY 

1. Stwórz prawa do płatnego zwolnienia chorobowego 
i bezpłatnego dostępu do opieki zdrowotnej, 
przysługujące wszystkim pracownikom, niezależnie 
od stosunku pracy, zarówno w gospodarce formalnej, 
jak i nieformalnej.

2. Wprowadź ochronę zarobków i dochodu. 
Zoorganizuj pomoc w planie spłaty kredytu 
hipotecznego, czynszu i pożyczki.

3. Zarejestruj wszystkich nielegalnych pracowników 
migracyjnych.

4. Zapewnij fundusze nadzwyczajne, aby pomóc 
wszystkim pracownikom, którzy stracili zatrudnienie 
na czas określony lub na stałe, w tym wszystkim 
pracownikom migracyjnym. Kobiety pracujące 
są szczególnie narażone ze wszystkich wyżej 
wymienionych powodów. Pracujące emigrantki 
jeszcze bardziej muszą być chronione.

5. Rozpocznij pilne negocjacje trójstronne w celu 
wprowadzenia opieki nad dziećmi oraz zapewnienia 
bezpiecznego transportu dla pracownic, które 
pracują w zakładach, gospodarstwach lub na 
plantacjach.

6. Rozpocznij pilne negocjacje trójstronne, w celu 
zapewnienia dodatkowego schronienia kobietom 
będącym ofiarami przemocy domowej (w tym 
poprzez wykorzystanie pustych hoteli). W ten sposób 
mogłyby jak najszybciej uciec z niebezpiecznego i 
zagrażającego życiu środowiska. Ponadto wesprzyj 
specjalistów i organizacje zajmujące się przemocą w 
rodzinie .

7. Zwiększ środki finansowe na zdrowie publiczne i 
prewencję zdrowotną.

8. Upewnij się, że w organach decyzyjnych zawsze 
znajduje się więcej kobiet, szczególnie tych 
związanych ze zdrowiem publicznym (w tym 
dotyczącym COVID-19) oraz bezpieczeństwem i 
higieną pracy.

9. Przeprowadź badania nad wpływem (w tym 
gospodarczym i społecznym) COVID-19, biorąc pod 
uwagę płeć oosób badanych.

10. Upewnij się, że badania medyczne nad 
opracowywaniem leków i / lub szczepionek 
prowadzone w celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony uwzględniają płeć i różnice między nimi.

Wpływ kryzysu na kobiety 
Jak dotąd kobiety i mężczyźni zarażają się wirusem bez różnicy. Istnieje 
odmienność w śmiertelności i podatności na tę chorobę. Dowody 
wskazują, że umiera więcej mężczyzn niż kobiet. Niemniej jednak 
kobiety i mężczyźni odczuwają różne skutki kryzysu COVID-19. Kobiety 
są na pierwszej linii tej pandemii. Kobiety stanowią 70% pracowników 
sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz stanowią zdecydowaną 
większość pracowników kas w supermarketach i stołówkach.

Wpływ tego kryzysu na kobiety, w sektorach objętych przez IUF, jest 
znaczny. Przemysł rolny i przetwórstwo żywności od poczatku epidemii 
znajdują się pod ogromną presją. Sektor hotelowy, restauracyjny, 
gastronomiczny i turystyczny (HRCT) jest w głębokim kryzysie.

l Kobiety stanowią do 66,5% w rolnictwie w krajach o niskich 
dochodach.

l Kobiety dominują w przemyśle drobiarskim i stanowią znaczny 
procent siły roboczej w przemyśle spożywczym.

l W sektorze HRCT kobiety stanowią większość pokojowych oraz 
pracowników kawiarni i restauracji.

l Kobiety, które są już w znacznym stopniu reprezentowane w 
niepewnej, dorywczej i nisko płatnej pracy, jako pierwsze odczują 
ogromny kryzys gospodarczy i społeczny.

l Do tej pory setki milionów dzieci zostały wysłane ze szkoły 
do domu. Ma to wpływ na kobiety jako głównych opiekunów 
w rodzinach. Oznacza to również, że niektóre kobiety będą 
musiały zrezygnować z pracy, gdy nie będzie płatnego zasiłku 
opiekuńczego, ograniczą swoją niezależność ekonomiczna.

l Kobiety, które nadal pracują, będą musiały nadzorować zajęcia 
domowe i zajęcia on line dla swoich dzieci. Jednocześnie będą 
zajmować się własnymi obowiązkami zawodowymi, zapewniać 
zapasy żywności oraz opiekę nad starszymi. Mężczyźni i kobiety 
muszą poradzić sobie z kryzysem psychicznie i emocjonalnie.

l Globalne ograniczenia podróży wpływają na migrujące kobiety, 
takie jak pracownicy opieki.

l Opiekunowie w dotkniętych epidemią krajach są obciążeni większą 
pracą bez wynagrodzenia za nadgodziny. Inni zostali brutalnie 
zwolnieni bez odszkodowania. Większość z nich nie jest chroniona 
żadnym systemem społecznym.

Nauka płynąca z ostatnich epidemii
Podczas epidemii Eboli w Afryce, w latach 2014–2016, zauważono, że 
dwie trzecie zarażonych w Demokratycznej Republice Konga to były 
kobiety. Jednocześnie były one generalnie wykluczone z organów 
decyzyjnych odpowiedzialnych za pandemię. W regionie zakażonym 
wirusem Ebola kobiety nie miały nic do powiedzenia, kiedy środki na 
zdrowie publiczne zostały skierowane na reakcję na wybuch epidemii. W 
rezultacie śmiertelność matek wzrosła o 75%.

Jest niewielkie prawdopodobieństwo, że podejście do kobiet zmieni 
się w najbliższym czasie. Na przykład na całym świecie 72% szefów 
rządowych organów ochrony zdrowia to mężczyźni. Nowo utworzona 
grupa zadaniowa ds. COVID-19 w USA składa się z 12 mężczyzn, z których 
jedenaście jest rasy białej.

Kwarantanna i izolacja rodziny w domu naraża więcej kobiet na przemoc 
domową i znęcanie się. Istnieją dwa powody albo agresywny partner, 
albo partner może stać się agresywny z powodu dodatkowych obciążeń 
finansowych. Ryzyko przemocy seksualnej, kazirodztwa i ciąż wśród 
nastolatków dramatycznie wzrasta.

Weź udział w kampanii na rzecz wdrażania 
i ratyfikacji przez rząd Konwencji MOP nr 190 
dotyczącej eliminacji przemocy i prześladowania w 
świecie pracy.
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