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Hướng dẫn cho Công chúng về Bảo vệ Quyền công dân trong khi Ứng phó với Vi rút Ebola  

 
Đợt bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi khiến ngày càng có nhiều báo cáo về hành vi phân biệt đối xử 
tại Hoa Kỳ nhằm vào những người đến từ hoặc được coi là đến từ một nước châu Phi, là người gốc 
Phi, hoặc nhằm vào những người nhiễm vi rút Ebola hoặc bị coi là nhiễm vi rút này. Hành vi phân 
biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, tình trạng công dân, hoặc tình trạng khuyết 
tật là bất hợp pháp theo một số luật liên bang và người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình 
sự hoặc dân sự.  
 
Dịch bệnh Ebola bùng phát chủ yếu ởmột số nước Tây Phi (Liberia, Sierra Leone, Guinea, Mali) 
("các nước bùng phát dịch bệnh").  Nỗi lo sợ vô căn cứ về khả năng phơi nhiễm Ebola dựa trên giả 
thiết về chủng tộc, quốc gia xuất xứ, hoặc tình trạng cho là khuyết tật của một người gây lo ngại về 
phân biệt đối xử.  Phân biệt đối xử có thể xảy ra trong nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm nhưng 
không giới hạn trong giáo dục, việc làm, sức khỏe và an toàn, nhà ở, và nơi công cộng.   

Đây là các ví dụ về tình huống có thể dẫn đến vi phạm luật liên bang về quyền công dân liên 
quan đến vi rút Ebola: 

 Nếu một trường học yêu cầu một đứa trẻ phải ở nhà vì đứa trẻ đó đến từ một nước châu Phi 
hoặc là người gốc Phi, mặc dù thực tế em không bị cơ quan y tế công cộng yêu cầu phải ở nhà 
theo hướng dẫn về Ebola của CDC, trường đó có thể phân biệt đối xử với đứa trẻ đó vì lý do 
chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, hoặc tình trạng cho là khuyết tật.  Tương tự như vậy, nếu 
một trường học không giải quyết hiệu quả hành vi sách nhiễu và bắt nạt học sinh liên quan đến 
Ebola, trường đó có thể vi phạm các nghĩa vụ pháp lý của mình. 
 

 Nếu một nhà tuyển dụng từ chối thuê một người hội đủ điều kiện, cấm một nhân viên đi làm, 
hoặc thay đổi nhiệm vụ công việc của nhân viên chỉ vì nhân viên đó đến từ một nước châu Phi 
hoặc là người gốc Phi do sợ rằng nhân viên đó mắc bệnh Ebola, mặc dù thực tế thì nhân viên 
nàyđược cơ quan y tế công cộng xác định là không có nguy cơ phơi nhiễm Ebolatheo hướng 
dẫn của CDC, nhà tuyển dụng đó có thể đang phân biệt đối xử với nhân viên đó vì lý do chủng 
tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, hoặc tình trạng cho là khuyết tật.  Tương tự như vậy, nếu nhà 
tuyển dụng tạo ra hoặc cho phép duy trì một môi trường làm việc thù địch bao gồm hành vi sách 
nhiễu hay phân biệt đối xử liên quan đến Ebola, họ có thể vi phạm các nghĩa vụ pháp lý của 
mình. 
 

 Nếu một nhà cung cấp dịch vụ nhà ở, chẳng hạn như một khu cư xáhoặc chủ nhà, từ chối cho 
một nhân viên cứu trợ nhân đạo, người vừa trở về từ một nước châu Phi mà không có đợt bùng 
phát dịch Ebola, thuê nhà do sợ rằng người đó mắc bệnh Ebola, chủ nhà đó có thể đang phân 
biệt đối xử với người đó vì lý do tình trạng cho là khuyết tật. 



 

 
 Nếu một cơ quan chính quyền địa phương hoặc tổ chức cộng đồng cung cấp dịch vụ trong một 

thảm họa từ chối cung cấp dịch vụ cho một người chỉ vì người đó đến từ một nước châu Phi 
hoặc là người gốc Phi do sợ rằng người đó mắc bệnh Ebola, nhà cung cấp đó có thể đang phân 
biệt đối xử với người đó vì lý do chủng tộc, quốc gia xuất xứ, hoặc tình trạng cho là khuyết tật. 

Nếu quý vị tin rằng mình bị phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, 
tình trạng công dân, hoặc tình trạng khuyết tật thực tế hoặc cho là khuyết tật, quý vị có thể 
liên lạc với một trong các cơ quan liên bang trong bảng dưới đây về lo ngại của mình.  

Để biết thêm thông tin về hoạt động ứng phó của chính phủ liên bang với vi rút Ebola, xem các liên kết sau đây: 
Nhà Trắng: Hành động ứng phó của Nhà chức trách với Ebola 

Nhận tin tức cập nhật mới nhất của CDC về đợt bùng phát dịch bệnh hiện tại 
 

http://www.whitehouse.gov/ebola-response�
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/index.html�

