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Kagalang-galang na Ministro,

PAMBANSANG
ASOSASYON
NG ITALIAN
MUNISIPALIDA
D

Roma, 22 Mayo 2021

Nais naming ipinaaabot sa inyong pansin ang pagkabahala na sa mga nakaraang linggo ay kinatawan ng
maraming mga Munisipalidad, na tinukoy ang kahirapan sa pag-access sa plano ng pagbabakuna para sa daan-daang
libong tao na nasa kondisyong partikular na kahinaan at may kahirapang marating, nagsisimula sa mga taong wala
nakapirming paninirahan o walang mga dokumento sa pagkakakilanlan
Batid namin ang malinaw at hindi mapag-aalinlanganang pagsasalarawan ng unibersal na karapatan sa
kalusugan, na pinahintulutan ng ating Konstitusyon kung saan may ganap na access sa pagbabakuna na malinaw ring
nabigyang diin dito ng AIFA, na may kaugnayan sa mga walang mga dokumento sa pagkakakilanlan
Gayunpaman, may mga mahalagang kritikal na isyu tungkol sa tunay na pagpapatupad ng karapatang ito.
Kung iisipin, una sa lahat, ang imposibleng pag-access sa mga platform ng pagpaparehistro ng bakuna nang walang
TAX code at/o health insurance card, o sa kahirapang marating at ipamulat ang kaalaman tungkol sa paksa ng
pagbabakuna sa pangkat ng populasyon na ito.
Ang pagmamalasakit ng mga alkalde ay nagmula sa kakulangan ng pagbabakuna at kawalan ng eksaktong
indikasyon ng walang-lubay na balangkas ng pandemya, ng malaking bahagi ng populasyon at kung kaya ito ay tila
mahalaga sa amin na tukuyin sa pambansang antas upang matiyak na ang mga bakuna ay maipamamahagi nang
pantay-pantay at pangmalawakang pagbabakuna.
Nananatili sa inyong paglingkod para sa anumang karagdagang hugpong na pagsusuri, tiyak na
matutugunan, ipinapadala namin sa inyo ang aming pinakamahusay na pagbati
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