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Wielce Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przypadającym na dzień 2 kwietnia 2021 r. Światowym Dniem 
Świadomości Autyzmu, Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie wesprzeć apel 
przedstawiony Panu Ministrowi przez organizacje społeczną1 działającą na rzecz pacjentów 
dotkniętych tym schorzeniem w trudnym czasie pandemii COVID-19. 

Głównym postulatem osób z niepełnosprawnościami, w tym w spektrum autyzmu 
jest umożliwienie im oraz ich opiekunom szczepienia przeciwko COVID-19 w pierwszej 
kolejności, w ramach najbliższego etapu szczepień przed otwarciem dostępu do szczepień 
dla całej populacji. 

Należy zgodzić się, że osoby w spektrum autyzmu są bardziej narażone na zarażenie 
się wirusem wywołującym COVID-19. Ze względu na trudności związane z noszeniem 
maseczek, zostały słusznie zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa. Wiele osób z 
autyzmem to osoby niesamodzielne, zależne od swoich opiekunów. Niektórzy przebywają 
w instytucjach zamkniętych, gdzie można zaobserwować większe liczby zachorowań na 
COVID-19. Ponadto u osób w spektrum występują często choroby i schorzenia 
współwystępujące, wpływające także na ich odporność immunologiczną. Wszystkie te 
czynniki wpływają na wzrost prawdopodobieństwa zarażenia się koronawirusem u osób w 
spektrum. Aby zminimalizować to ryzyko, konieczne jest uwzględnienie grupy osób z 
autyzmem w ramach najbliższego etapu szczepień.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają informacje stanowiące relacje ze 
szkoły dziecka z autyzmem. Wskazujące, że sytuacja osób z autyzmem i ich opiekunów jest 
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dość szczególna. Większość personelu nauczycielskiego i administracji została 
zaszczepiona - ale nie wszyscy. Wobec czego, od czasu do czasu pojawia się w szkole 
osoba zakażona COVID-19. Wówczas kilka klas jest w kwarantannie, próbuje się ustalić, 
czy ze względu na chore dzieci, czy nauczycieli. Ponieważ dzieci coraz częściej chorują na 
COVID-19, może to się skończyć pobytem w szpitalu, co jest absolutnie nie do 
przeprowadzenia w warunkach izolacji i choroby zakaźnej. Istnieje więc niezbędna 
konieczność zaszczepienia rodziców i opiekunów dzieci autystycznych. Dodatkowo 
zachorowanie na COVID-19 sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla opiekunów 
pozostałych dzieci. Natomiast zajęć terapeutycznych nie sposób prowadzić w całkowitej 
izolacji, więc niebezpieczeństwo zakażenia istnieje przez cały czas.

Pragnę przy tym podkreślić niezbędność umożliwienia szczepień przeciw 
COVID-19 w pierwszej kolejności osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich 
opiekunom. Niewątpliwie osoby z niepełnosprawnościami znajdują się w grupie 
podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem i jego skutkami. Powyższe było już 
przedmiotem kierowanych wystąpień w aspekcie generalnym Rzecznika do Pana Ministra2. 
Należy zauważyć, że w kierowanych do Biura Rzecznika skargach wskazywane są dalsze 
pominięte grupy (osoby cierpiące na choroby przewlekłe np. SM, czy rodzice/opiekunowie 
małych pacjentów onkologicznych), wyrażające prośby o uwzględnienie ich w 
priorytetowej grupie szczepień.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do 
Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Maciej Taborowski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 Pismo z dnia 30 grudnia 2020 r. V.7018.1033.2020.ET oraz pismo z dnia 17 lutego 2021 r. V.7018.59.2021.ET
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