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Warszawa dn. 14 kwietnia 2021r,

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3,

00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

POROZUM|ENlE AUTYZM-POLSKA zrzeszające liczne organizacj e pozarządowe

działające w Polsce na rzecz osob z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin,

zwraca się z prośbą o umożliwienie pilnego szczepienia przeciw COV|D-19 osobom

ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dotkniętych spektrum

autyzmu,

Osoby ze spektrum autyzmu mają ogromne bariery w zachowaniu reżimu

sanitarnego, w szczegolności zachowania dystansu, skutecznej dezynfekcji oraz

prawidłowego noszenia maseczek. Jest to dla nich trudne lub niemożliwe.

Osoby ze spektrum autyzmu zostały zresztą formalnie zwolnione z obowiązku

noszenia maseczek, ze względu na faktyczną niemozność zrozumienia takiego

wymogu oraz bezpiecznego jego wykonania.

Nie są w stanie zachować niezbędnej ostrozności, korzystają natomiast ze środkow

masowej komunikacji, towarzyszą rodzicom i opiekunom w zakupach czy innych

aktywnosciach, bo nie mogą zostac same lub są uczestnikami ośrodków dziennej

opieki i rehabilitacji.

Osoby z autyzmem z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym są

zatem szczegó l n ie n a razon e na zakaże n ie, a także m og ą by ć żrodłem zakażenia.

Alternatywą jest poddanie się całkowitej izolacji społecznej, tym większej, że

mozliwosci komunikowania się za pomocą środkow elektronicznych są w przypadku

osob z autyzmem ograniczone lub nie ma ich wcale.

Konieczność przyspieszenia szczepień dla osob ze znacznym stopniem

niepełnosprawności wskazuje wiele organizacji i stowarzyszeń organizacji

pozarządowych,
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POROZUMlENlE AUTYZM-POLSKA popiera te postulaty i wskazuje na szczególną

sytuację osób z autyzmem, wymagającą pilnego objęcia tej grupy szczepieniami.
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