
COMMUNITY HEALTH  
WORK IS WORK !

కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్లను భారతదేశంలో ASHA లు, పాకిస్త్న్్లని లేడీ హెల్త్ వర్కర్స్ (LHW లు) మరియు నేపాల్ లో ఫిమేల్ 
కమ్యూనిటీ హెల్త్ వాలంటీర్స్ (FCHV లు) అని కూడా పిలుస్త్రు

దక్షిణ ఆసియాలోని కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్ల 
ఉమ్మడి డిమండ్



కొవిడ్ -19 సమయంలో స్మజిక ఆరోగయూకారయూకర త్ల ఉమ్మడి డిమండ్్ల

1సకాలంలో వేతనాల 
చెల్లంపు

2దేశ చట్టాల ప్రకారం 
ఓవర్ టైమ్  చెల్లంపు

ప్రజారోగయూ కారయూకరత్లతో కూడిన 
బలమైన ప్రజారోగయూ వయూవస్థ ప్రాధానయూతను 
మహమ్మరి నొకి్కచెపి్పంది.
కోవిడ్ -19 కి ప్రతిస్పందనలో 
కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్ (సిహెచ్ డబ్్లయు) 
ఒక ముఖయూమైన భాగం. ఇంకా చాలా 
ప్రభుత్వాలు ప్రజారోగయూ కారయూకరత్లుగా 
గురిత్ంచడంలో విఫలమయాయూయి.

3విద్యూర్హతలు, సర్వాసు 
వయూవధి ప్రకారం అధిక 
పే స్్కల్ 

4దేశ కారి్మక 
నిబంధనలకు 
అనుగుణంగా 

స్మజిక భద్రత్ 
అర్హతలు, పెన్షన్  
చెల్లంపులు, పేరంటల్ /
కెరర్స్ /సిక్  లీవ్  అర్హతలు

ప్రజారోగయూ కారయూకరత్లుగా గురిత్ంపు 

మేము డిమండ్  చేసుత్నా్నం:

మేము ఏమి చేస్తాము:

ప్రాథమిక వైదయూ ఆరోగయూ 
సంరక్షణ

అవగాహన కల్పంచండి మరియు 
సమచారాని్న అందించండి

సమీకరణ మరియు
ప్రజారోగయూ సంరక్షణకు 

సదుపాయం
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5మహమ్మరి 
అదనపు 
చెల్లంపులు

సురక్షితంగా 
ఉండండి  !
ముసుగు ధరించడం 
మరిచిపోవదుదు !



1 నిర్ణయ ప్రక్రియలో మ ఉమ్మడి ప్రాతినిధయూం 
ద్వారా ప్రజాస్వామయూ వాణి వినిపించే అవకాశం

2 కొవిడ్  స్పందన, రికవర్ ప్రణాళికలో్ల జాతీయ, విధాన నిరా్ణయక కమిటీలో్ల మ 
ప్రతినిధులకు స్్థనం

కారి్మకులు తోడా్పటు 
అందించినపు్పడ్ ప్రజారోగయూ 
విధానాలు మెరుగాగా ఉంట్యి

3స్మజికంగా ముఖయూమైన 
స్వలో్ల హోద్పరంగా 
ఆచరణాతక్మ సిఫారుస్ల కోసం 

సంప్రదింపులు

నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియలో 
 సమిష్టా సవారం

మేము డిమండ్  
చేసుత్నా్నం:

5 ఆరోగయూజోకాయూల అమలు, పరయూవేక్షణ 
విషయాల పరిష్్కరంలో తప్పనిసరి 
స్మజిక చరచిల ప్రక్రియ

4స్మజిక చరచిల భాగస్వామిగా 
సీహెచ్ డబ్్లయు యూనియన్లకు 
గురిత్ంపు
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కొవిడ్ -19 సమయంలో స్మజిక ఆరోగయూకారయూకర త్ల ఉమ్మడి డిమండ్్ల

1ప్రపంచ ఆరోగయూ సంస్థ 
లేద్ ప్రభుతవా ప్రమణాలో్ల 
ఏది ఉన్నతంగా ఉంటే 

ద్నికి తగినటుటాగా భద్రత్ 
ప్రొటోకాల్స్ తో పాటు తగిన 
వయూకిత్గత భద్రత్ పరికరాలు 
(పీపీఈ)

2ప్రపంచ ఆరోగయూ, 
స్మజిక సంరక్షణ కారి్మక 
సిబ్ందిలో 70 శాతం 

మంది మహిళలే ఉంట్రు కాబట్టా 
వారికి తగినటుటాగా పీపీఈల 
రూపకల్పన

3కొవిడ్  19 సంరక్షణకు సంబంధించిన 
మరగాదర్శకాలు, ప్రొటోకాల్స్, వయూకిత్గత భద్రత, 
ఇన్ఫెక్షన్  రిస్్క  మేనేజ్ మెంట్ , పీపీఈల 

ఉపయోగం, సీహెచ్ డబ్్లయుల కోసం ప్రత్యూక అభివృదిధి, 
అందరికీ శిక్షణ, అని్న స్్థనిక భాషలో్ల అందుబాటుతో 
పాటు నిరక్షరాసుయూలైన కారి్మకులు, సమజం కోసం 
ప్రత్యూక చరయూలు

5మ పనిప్రదేశం నిరవాచనాని్న విసత్ృతపరచడం, 
ఇందులో ఇళ్్ల, హెల్త్ పోసుటాలు, మేము 
స్వలందించే సమజాలు, అట్టా సమజాలకు 

చేస్ ప్రయాణాలను చేరచిడం

పని చేసుత్న్నందుకు సీహెచ్ డబ్్లయులు 
సహ కారి్మకుల భద్రత, ఆరోగాయూని్న 
చూడటం ప్రభుతవా బాధయూత

4విధి నిరవాహణలో భాగంగా 
మకు వాయూధి సంక్రమించినటుటా 
అయిత్ ప్రపంచ ఆరోగయూ సంస్థ 

మరగాదర్శకాలు, ఐఎల్ ఓ ఒప్పంద్లు 
155, 161, సిఫారుస్లు 164, 171, 
194కు అనుగుణంగా పరిహారం, 
పునరావాస హకు్క

6రవాణా సదుపాయాలు లేద్ 
ఇంధనం, రవాణా ఖరుచిల భతయూం

7విధుల కారణంగా సీవాయ 
కావారంటైన్ లో ఉన్నపు్పడ్ సరైన 
ఆవాసం, పోషకాహారం

వృతిత్పరమైన భద్రత్, ఆరోగయూ సంరక్షణ 

8అసురక్షిత 
పని 
పరిసి్థతులో్ల 

వివక్ష, బలవంతపు 
శ్రమకు 
వయూతిరేకంగా రక్షణ 
చరయూలు
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మేము డిమండ్  
చేసుత్నా్నం:



1వేధింపులు, హింసకు త్వులేని పని 
వాత్వరణం

4 మహమ్మరి సమయంలో మేము చేసుత్న్న 
పనులపై వసుత్న్న మచచిను తిపి్పకొటేటాందుకు 
కొవిడ్ -19 స్పందనలో సీహెచ్ డబ్యూలు 

పోష్సుత్న్న పాత్రను సమజానికి వివరించేందుకు 
బలమైన మీడియా ప్రచారం

2 ప్రజారోగాయూనికి సంబంధించిన 
సమచారం, చేయూత, మేము 
ఎదుర్కంటున్న సమసయూల కోసం ఆరోగయూ 

కారయూకరత్ల కోసం ప్రత్యూకంగా ఒక హెల్్ప లైన్ 

ప్రభుత్వాలు సీహెచ్ డబ్్లయులను 
కీలకమైన ప్రజారోగయూ కారయూకరత్లుగా 
కాకుండా కేవలం వాలంటీరు్లగా 
మత్రమే పరిగణించనపు్పడ్ 
వారు అధికస్్థయి రిస్్క , వేదన, 
అణిచివేతకు గురవుత్రు

పనిలో గౌరవం

5మహిళా ఆరోగయూ సంరక్షణ కారయూకరత్ల కోసం సరైన 
రుతుక్రమ ఆరోగయూ నిరవాహణతో పాటు రుతుక్రమ 
ఆరోగయూ ఉత్పతుత్లు
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3ఫిరాయూదులపై సతవార 
చరయూల, పరిష్్కరం 
కోసం ఫిరాయూదు 

పరిష్్కర యంత్ంగం

మన్వేదన

మేము డిమండ్  
చేసుత్నా్నం:



సిహెచ్ డబ్్లయులకు ఆరోగయూ హకు్క 
ఉంటుంది. తగిన శ్రదధి, సంరక్షణ 
మపై కూడా చూపేలా తగిన చరయూలు 
తీసుకోవడం

మ పై శ్రదధి

3కొవిడ్ -19 సంక్షోభం సమయంలో పనిభారం, ఒతిత్డి 
కారణంగా ఎదురయ్యూ శార్రక అలసట, ఆందోళనల 
నుంచి గట్టాకె్కందుకు మనసిక, సైకోసోష్యల్  

చేయూతతో పాటు క్రమం తప్పకుండా ఆరోగయూ పర్క్షలు

4మేము పనిచేస్ సమ్హాలో్ల మ పిల్లల 
కోసం క్రెష్ లు, శిశుసంరక్షణ

7హెల్త్ పోసుటాల దగగార 
పోషకాహారం/భోజనం లేద్ 
ఆహార భతయూం6వాయూకిస్న్  అందుబాటులోకి వచిచిన వంటనే 

కొవిడ్ -19 టీకాలో్ల ప్రాధానయూత ఇవవాడం, 
టీకాకరణ కారయూక్రమంలో నిమగ్నమై ఉండే 

సిహెచ్ డబ్్లయుల కోసం కఠినమైన ప్రొటోకాల్స్ 

2తగిన 
పనిభారం, 
చటటాప్రకారం 

వారానికి తగిన పని 
గంటలతో కూడిన 
పని-షెడ్యూల్ , 
కాంపెన్స్టర్ టైమ్ -
ఆఫ్ 

5గర్భణిలు, పాలచేచి తలు్లలు, కొంత 
వయసుస్ మీరిన లేద్ ఇప్పట్కే 
ఆరోగయూపరమైన ముపు్పలు ఉన్నవారికి 

కొవిడ్ -19 విధుల నుంచి మినహాయింపు
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1క్రమం తప్పకుండా ఉచిత పర్క్షలు, 
ఉచిత చికితస్, కొవిడ్ -19 సంక్రమించిన 
సిహెచ్ డబ్్లయులకు సంరక్షణ, చేయూత

   ఉచిత చికితస్

మేము డిమండ్  
చేసుత్నా్నం:
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మన దేశాలో్ల ప్రజారోగయూ సంరక్షణ 
వయూవస్థకు తగిన నిధులు 
సమకూరచిడంలో ప్రభుత్వాల 
వైఫలాయూలను కొవిడ్  మహమ్మరి 
నొకి్కచెపి్పంది

ప్రజలు కేంద్రంగా  
ఆరోగయూసంరక్షణ వయూవస్థ

1ప్రజారోగయూం కోసం దేశ స్్థల దేశీయ ఉత్పతిత్లో 
(జీడీపీ) కనీస 5 శాతం ఉండేలా బడ్జెట్  
కేట్యింపులు పెంచడం

3సీహెచ్ డబ్్లయు సిబ్ందిని పెంచేందుకు తగిన బడ్జెట్  
కేట్యింపులు; ఏకపక్ష నియామక ప్రక్రియను సవరించడం, 
పరయూవేక్షించడం, మధయూలో ఉంటే రిక్రూట్ మెంట్  గ్రూపులను 

తొలగించడం

2 ప్రజలందరికి, వారి సంరక్షణకు అనుగుణంగా కొవిడ్  రికవర్ 
ప్రణాళికలు రూపందించడం

4మకు కలగే ఉమ్మడి మేలును తగిగాంచి, అసమనతలకు 
ద్రితీస్ విచిఛిన్నకర పను్న వయూవస్థలను ప్రభుతవాం చక్కదిద్దుల
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మేము డిమండ్  
చేసుత్నా్నం:



UNIONS IN INDIA
Mumbai Mahanagar Karmachari  

Mahasangh (MMKM)
Hind Mahila Sabha (HMS)

Nagpur Municipal Corporation 
Employees Union (NMCEU)

Karnataka State Government 
employees Association (KSEGA)

Indian National Municipal & 
Local Bodies Workers Federation 

(INMLWF)
Tamil Nadu Government Officials 

Union (TNGOU) 

UNIONS IN NEPAL
Nepal Health Volunteers 

Association (NEVA) 
Health Volunteer Organisation of 

Nepal (HEVON)

UNIONS IN PAKISTAN
All Sindh Lady Health Workers 

and Employees Union 
(ASLHWEU) 

Punjab Ladies Health Workers 
Union (PLHWU)

ILLUSTRATED BY NIRUPAMA VISWANATH

COMMUNITY HEALTH WORK IS WORK
ASHA మరియు అంగనావాడీ కారి్మకులకు 

 మదదుతు ఇవవాండి!


