
 SEM SANÇÕES PENAIS

As restrições para proteger a saúde pública 
devem ser de duração limitada, 
proporcionais ao desafio, de necessidade
comprovada e baseadas em evidências, 
além de serem passíveis de revisão por um 
tribunal. Crie exceções sempre que 
necessário para grupos vulneráveis e 
para melhorar as consequências de 
tais restrições. Proibições compulsórias 
generalizadas raramente são efetivas ou 
necessárias. Os indivíduos não devem ser 
criminalizados por violar restrições.

 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Os países devem trabalhar para 
oferecer apoio uns aos outros, a fim 
de garantir que nenhum país seja 
deixado para trás, compartilhando 
informações, conhecimentos, recursos
e expertise técnica.

 SEJA GENTIL
Apoie e proteja os profissionais 
de saúde. Seja gentil com outras 
pessoas. Apoie e junte-se aos 
esforços que constroem confiança 
e ampliam a solidariedade, não as 
sanções.

Sete conclusões:

 AS COMUNIDADES SÃO CENTRAIS
Envolver as comunidades
afetadas desde o início em 
TODAS as medidas de 
resposta—para criar confiança, 
garantir sustentabilidade e 
efetividade, além de evitar 
danos indiretos ou não 
intencionais e garantir o 
compartilhamento frequente 
de informações. 

 NÃO AO ESTIGMA E À DISCRIMINAÇÃO

Combater todas as formas de estigma e 
discriminação, incluindo aquelas 
baseadas em raça, contatos sociais, 
profissão (profissionais de saúde) e 
aquelas dirigidas a grupos 
marginalizados, que os impedem de ter 
acesso a serviços e cuidados de saúde.

 APOIE OS MAIS VULNERÁVEIS

Garanta acesso a consultas 
que sejam gratuitas ou tenham 
preços acessíveis, a testagem e 
atendimento ao mais vulneráveis e 
pessoas de difícil alcance.  

 REMOVER BARREIRAS PARA A AÇÃO

Remova barreiras para que as pessoas 
possam proteger sua própria saúde 
e a de suas comunidades: medo do 
desemprego, custos com serviços de saúde, 
presença de notícias falsas (fake news) ou 
informações erradas, falta de infraestrutura
de saneamento e assim por diante. 

Direitos em tempos de COVID-19
Lições do HIV para uma resposta efetiva  
centrada nas pessoas.




