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15. reikalauja, kad, reaguodamos į 
COVID-19 pandemiją, valstybės narės 
spręstų smurto dėl lyties problemas, su 
kuriomis susiduria moterys ir mergaitės, 
įskaitant translytes moteris, taip pat 
interseksualius, dvinarės lyčių sistemos 
neatitinkančius ir netradicinės seksualinės 
orientacijos asmenis; primygtinai ragina 
valstybes nares, kol izoliavimo priemonės 
dar taikomos ir iš karto po jų, toliau 
nagrinėti duomenis ir tendencijas visų 
formų smurto dėl lyties ir smurto artimoje 
aplinkoje paplitimo ir pranešimo apie 
tokius atvejus srityje, taip pat padarinius 
vaikams; pripažįsta, kad visuomenės 
reakcija, sprendžiant smurto prieš moteris 
ir mergaites problemą ir deramai 
atsižvelgiant į būtinybę užkirsti kelią 
smurtui prieš moteris reagavimo į 
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nenumatytus atvejus planuose ir kalbant 
apie būsimas krizines situacijas, yra 
nepakankama, nes skiriama mažai dėmesio 
išimčių dėl izoliavimo taisyklių laikymosi 
nustatymui, kuriant pagalbos telefonu 
linijas ir dalijimosi informacija priemones 
ir signalus, taip pat užtikrinant nuolatinę 
prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, 
išlaikant saugią prieigą prie teisės klinikų ir 
prieglaudų ar alternatyviųjų 
apgyvendinimui skirtų objektų, turinčių 
pakankamai pajėgumų, policijos ir 
teisingumo sistemos paslaugų, 
nepaprastosios padėties teismų, priimančių 
atitinkamas apribojamąsias ir (ar) apsaugos 
nutartis, taip pat užtikrinant, kad jie būtų 
laikomi labai svarbiais; prašo valstybių 
narių sukurti saugias ir lanksčias įspėjimo 
apie nepaprastąsias situacijas sistemas, 
teikti naujas pagalbos paslaugas telefonu, 
e. paštu ir tekstinėmis žinutėmis, kad būtų 
galima tiesiogiai susisiekti su policija, ir 
paslaugas internetu, pavyzdžiui, pagalbos 
telefono linijas, užmaskuotas taikomąsias 
programėles, skaitmenines platformas, 
vaistinių tinklus, ir skirti nepaprastosioms 
situacijoms skirtą finansavimą, kad būtų 
remiamos paramos paslaugos, 
nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės 
visuomenės organizacijos; ragina valstybes 
nares užtikrinti, kad teikiant paramos 
paslaugas būtų laikomasi koordinuoto 
požiūrio nustatant moteris, kurioms iškilęs 
pavojus, taip siekiant užtikrinti, kad 
visomis šiomis priemonėmis jų veikimo 
teritorijoje galėtų pasinaudoti visos 
moterys ir mergaitės, įskaitant neįgaliąsias, 
nepriklausomai nuo jų migracijos statuso, 
ir teikti lyties požiūriu atžvalgų mokymą 
sveikatos priežiūros darbuotojams, taip pat 
policijos pareigūnams ir teisminių 
institucijų atstovams, esantiems 
priešakinėse linijose; ragina valstybes 
nares dalytis nacionalinėmis inovacijomis 
ir geriausia patirtimi, sukaupta sprendžiant 
smurto dėl lyties problemą, taip siekiant 
geriau nustatyti ir skatinti veiksmingą 
praktiką, ir ragina Komisiją skatinti tokią 
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