Beschermen, opsporen, huisvesten
(Maart 2020)

De hieronderstaande verenigingen dringen er op aan dat groepen zoals dakloze
mensen, al dan niet gehuisveste migranten en andere groepen die in precaire
omstandigheden moeten overleven, gezien hun grote kwetsbaarheid, voorrang
krijgen bij de screening op Covid-19 besmetting. Deze mannen en vrouwen lopen
een reëel risico om door het virus te worden besmet en hun precaire
leefomgeving is een verzwarende risicofactor. Het gebrek aan aandacht voor
deze specifieke populatie kan de epidemiologische situatie alleen maar
verergeren.
Er moeten dringend en prioritair maatregelen worden genomen om de verspreiding van
Covid-19 tegen te gaan:
1. Bescherming van het daklozenpubliek
Om de bescherming van dakloze mensen en kwetsbare groepen in het algemeen te
waarborgen, is het van cruciaal belang:
-

-

De toegang te bevorderen tot veilige huisvesting, waar kwetsbare groepen op
een humane manier kunnen gescheiden worden, teneinde de potentiële
overdracht van de ziekte onder controle te houden (momenteel niet mogelijk in
collectieve huisvesting);
De primaire behoeften te garanderen, met inbegrip van de toegang tot voedsel
en sanitaire voorzieningen;
De nodige risicobeperkende hulpmiddelen (maskers, jassen, etc.) te voorzien
voor zowel de bewoners als de medewerkers;
Toegang te bieden tot adequate adviezen en hulp in het licht van de sluiting van
diensten en opvangcentra;
Dakloze mensen te beschermen tegen strafmaatregelen van de politie bij
gebrek aan veilige alternatieven voor de openbare ruimte.

2. Proactief en systematisch screeningsbeleid
Om de voor de hand liggende reden van volksgezondheid is het dringend noodzakelijk:
-

-

Covid-19-tests af te nemen in opvangcentra en ondersteunende diensten voor
dakloze mensen en migranten en om positief geteste gebruikers te scheiden
van degenen die dat niet zijn, zodat we de verspreiding van het virus onder
controle kunnen houden;
Zorgverleners die dagelijks met deze kwetsbare groepen werken te testen.

3. Mensen gehuisvest te houden
Gezien de economische gevolgen van de crisis is het noodzakelijk:
-

De huisvesting voor kwetsbare mensen te behouden;
Structurele oplossingen te vinden voor de toegang tot huisvesting, wat meer dan
ooit een volksgezondheidsvereiste is geworden.

Hier tekenen: https://covid19-protecting-screening-rehousing.com/

