
 

  
 

COVID-19 Vaccination Campaign 

 

FAST AND FAIR: COVID-19 
Vaccination 
 

Ensuring access for the world’s most vulnerable 
 

Background 
The world is heaving a sigh of relief as effective vaccines against COVID-19 are finally raising hopes for an end to 
the global pandemic that has taken more than 1.6 million lives.1 Distributing and administering the vaccine 
globally will be a historic challenge. With limited supplies available in the coming months, we must not allow 
those who are traditionally excluded and marginalized – including women – to be sent to the back of the line. 

The pandemic has had a devastating effect on the world’s poorest communities, setting back global 
development by some 25 years.2 Women and girls are being affected disproportionately: in many societies they 
tend to eat last and least during times of crisis.3 The next year could see a further widening of already enormous 
gaps in global wealth – and health – unless vaccines reach those most in need. Will the powerful and privileged 

 
1 World Health Organization, figure as of December 14, 2020. 
2 COVID-19: A Global Perspective, 2020 Goalkeepers Report, Bill & Melinda Gates Foundation. 
3 Gender Implications of COVID-19 Outbreaks in Development and Humanitarian Settings, CARE, March 2020. 

RYCHLE A FÉROVĚ: CARE zajistí očkování 
proti covid-19
Zajištění dostupného očkování pro ty nejzranitelnější

Co se děje?
Svět si konečně může trochu oddechnout: s účinnou vakcínou proti covidu-19 nám svitla naděje na konec globální pande-
mie, která už stála život víc než 1,6 milionu lidí.1 Distribuce vakcíny ovšem představuje výzvu, s jakou se lidstvo dosud 
nesetkalo. Množství vakcíny je velmi omezené. Nesmíme dopustit, aby se tradičně vyloučené a opomíjené skupiny obyvatel 
dostaly až na konec pomyslné fronty.  

Pandemie má ohromný vliv na ty nejchudší z nejchudších. Globální rozvoj se dostal zpět na úroveň, na které byl před 25 
lety.2 Zvlášť drasticky jsou zasaženy dívky a ženy, na které často v době krize zbydou doslova jen drobky ze stolu.3 Jestliže 
se vakcína nedostane k těm nejpotřebnějším, můžeme už v příštím roce očekávat další prohlubování propasti mezi 
bohatými a chudými, zdravými a nemocnými. Budou celý proces ovládat mocní a vlivní tohoto světa? 
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dominate the process? According to one estimate, rich countries accounting for just 14% of the world’s 
population have already bought up 53% of the most promising vaccines.4 For countries with fewer resources, 
how will limited supplies of vaccines, and the staff to administer them, be allocated? Who will get the vaccine 
first, and how long will the poorest and most vulnerable have to wait? 

CARE is committed to using our global resources and know-how to ensure the global vaccination process is fast 
and fair, and that the most vulnerable – including women and girls – are not excluded. 

CARE’s Response  
In line with CARE’s core mission to save lives, defeat poverty and achieve social justice, our fast and fair 
campaign will ensure access to vaccines for at least 100 million vulnerable people, especially women. In the 
world’s poorest countries and communities, we will leverage our extensive resources – including established 
relationships with international organizations, governments and community groups. In the U.S., CARE will build 
on our partnerships with grassroots organizations, offering support and guidance in the fight for health justice.  

CARE’s 75-year history of global humanitarian 
response includes 20 years of leadership in 
immunization and vaccine delivery, from routine 
childhood immunizations, to polio eradication 
campaigns, to Ebola response in conflict settings. 
We are preparing to lend our expertise and support 
to the national, regional and local government 
agencies conducting COVID-19 vaccinations – many 
of them severely under-resourced for the task at 
hand. Since the start of the pandemic, in March 
2020, CARE has built a COVID-19 response 
infrastructure across 69 countries, addressing 
prevention needs and the economic devastation 
caused by the crisis. We now stand ready to activate 

 
4 Rich countries are hoarding Covid-19 vaccines, CNN, December 9, 2020. 

Campaign goals 
CARE seeks to raise $120 million in the service 
of fast and fair vaccine delivery. Our two-year 
initiative in at least five countries will directly 
impact at least 60 million people – mostly 
women and including 275,000 frontline health 
workers – who might otherwise have been 
excluded. Another 40 million people in at least 
10 countries will benefit from CARE’s advocacy 
on behalf of efficient and fair vaccine policy. 

CARE’s vaccine work in conflict-affected areas has 
included providing childhood immunizations in 
South Sudan. © Josh Estey/CARE 

CARE’s 20+ years of leadership in 
vaccination programming includes: 
 

 12 years as a technical and country lead 
in global polio eradication efforts. 
 

 Direct provision of routine 
immunizations in humanitarian 
contexts such as conflict zones. 

 

 15 years of child survival and health 
programming across five global regions. 

 

 Extensive partnerships including with 
UN agencies, international NGOs, 
governments, academic institutions and 
pharmaceutical companies. 

Dle odhadu skoupily vyspělé státy, které představují pouhých 14 % celosvětové populace, 53 % vakcín.4 Jak ale bude 
distribuce omezeného množství očkování probíhat v ekonomicky méně rozvinutých zemích? Kdo dostane vakcínu jako 
první a jak dlouho si na ni počkají ti nejchudší a nejzranitelnější? 

CARE se zavazuje k využití svých globálních zdrojů i know-how ve prospěch rychlé a spravedlivé vakcinace po celém 
světě. Nesmíme dopustit, aby ti nejzranitelnější, včetně dívek a žen, byli vyloučeni.  

Naše řešení
Posláním organizace CARE je zachraňovat životy, skoncovat s chudobou a nastolit sociální spravedlnost. V souladu s 
našimi hodnotami zajistíme rychlý a férový přístup k vakcíně pro nejméně 100 milionů těch nejzranitelnějších, zejména 
žen. V nejchudších zemích světa využijeme především své sítě kontaktů, včetně dlouhodobých vztahů s mezinárodními 
organizacemi, vládami a komunitami. Díky tomu budeme moci přispět k úsilí za spravedlivý přístup ke zdravotní péči. 

Za 75 let fungování CARE v oblasti globální humanitární 
péče se mimo jiné již 20 let držíme na přední příčce v 
imunizaci a vakcinaci, od rutinní imunizace u dětí přes 
kampaně za vymýcení obrny až po boj s Ebolou v 
oblastech zasažených konflikty. Chceme své znalosti a 
podporu nabídnout národním, regionálním i lokálním 
vládním organizacím, které provádějí očkování proti 
covid-19; mnohé z nich pro tento úkol nejsou dostatečně 
vybaveny. Od začátku pandemie v březnu 2020 organ-
izace CARE vybudovala v reakci na covid-19 infrastruktu-
ru napříč 69 zeměmi, která se zaměřuje na prevenci a 
zmírnění ekonomických důsledků pandemie. Nyní jsme 
připraveni tyto zdroje využít ve prospěch úspěšného 
procesu vakcinace.

Naše cíle
Naše iniciativa přímo pomůže minimálně 60 
milionům lidí (zejména ženám) a 275 tisícům 
zdravotníků v přední linii, kteří by jinak mohli být 
opomenuti. 

Dalších 40 milionů lidí bude pozitivně ovlivněno 
efektivní a spravedlivou distribucí vakcíny a 
šířením osvěty, o které se CARE zasazuje. 

20 let CARE na předních příčkách 
vakcinačního programu zahrnuje:

12 let zkušeností v oblasti technické specializace 
globální iniciativy za vymýcení eboly 

Zajištění pravidelné imunizace v kontextu 
humanitární pomoci, např. v oblastech zasažených
konflikty

15 let správy programu pro přežití a zdraví dětí 
napříč pěti světovými regiony.  

Vytvoření partnerské sítě zahrnující Organizaci 
spojených národů, mezinárodní neziskové organ-
izace, vlády, akademické instituce a farmaceutické 
společnosti

Organizace CARE v rámci práce v oblastech zasažených 
konflikty mimo jiné prováděla imunizaci dětí v Jižním 
Súdánu. © Josh Estey/CARE 
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those resources in the service of the vaccination effort. 

 

Coordinating a complex operation: A successful vaccination campaign involves much more than administering 
injections. The logistics – including procurement, facilities mapping, cold chain distribution, tracking and last-
mile delivery – can be an uphill challenge even for the world’s richest countries. For low- and middle-income 
countries, especially those with weak public health infrastructure, it can be overwhelming. CARE stands ready to 
help, both by lending logistical support from our own emergency response and health teams, and by using our 
policy influence at global, national and local levels to guide the process and amplify the voices of the most 
marginalized. 

Rallying communities: At the local level – 
down to individual villages – the vaccination 
campaign includes crucial tasks such as 
identifying priority populations, engaging and 
educating communities, and combating stigma 
and misinformation. At a time when skepticism 
about vaccines and hostility toward the public 
health establishment are at an all-time high, 
even in rich countries, building trust is more 
critical than ever. CARE is a known and trusted 
partner across the 100 countries where we 
work. Our decades of working hand in hand 
with local leaders – from government officials 
to educators and clergy members – has paid off 
in a deep pool of confidence and credibility. 
CARE’s greatest asset is our dedicated local 
staff – 95% of whom are from the countries 
and communities where they work.  

Advocating for women and other vulnerable 
populations: CARE’s extensive research shows 
that COVID-19 and its economic fallout pose 
disproportionate challenges to women, girls, 
LGBTQ+ populations and other marginalized 

people. We will work to ensure that these groups are not sent to the back of the vaccine line. Women perform 
the lion’s share of caregiving tasks, both in formal healthcare settings and in households, placing them at higher 
risk of exposure to the virus. They have less access to information than men and are shut out of most decision-
making when it comes to pandemic response. Our concern is that women will be similarly disadvantaged when it 
comes to planning, executing and benefiting from vaccine campaigns.  

CARE will use our considerable influence with governments and other authority holders on behalf of women, 
girls and others who have traditionally been excluded from power. In particular, we will use our advocacy 
channels to ensure that the U.S. government not only plays a leading role in supporting vaccination distribution 
globally, but also adopts a vaccine strategy that emphasizes reaching the most marginalized and at-risk 
populations – and leaves health systems stronger than they were before the pandemic. 

Fast and fair: How we get there 
To ensure equitable access to vaccines, CARE will 
partner with governments at national and local 
levels to: 

 Protect: Ensure that more than 275,000 
healthcare providers and frontline workers are 
vaccinated. 

 Educate: Engage communities to provide 
correct information, combat stigma and build 
trust. 

 Advocate: Influence U.S. policy in regard to 
vaccine availability and distribution. 

 Facilitate: Support health systems in every 
stage of the vaccine chain – including planning, 
tracking, training and delivery – prioritizing at-
risk groups including health workers, caregivers 
and refugees. 

 

Naše cíle

Koordinace komplexního procesu
K úspěšné očkovací kampani potřebujeme mnohem více než pouze očkovací látku, kterou následně aplikujeme. Logistika 
(zahrnující nákup, mapování jednotlivých zařízení, distribuci i sledování dodání) může představovat obrovskou výzvu 
dokonce i pro nejbohatší země světa. 

Pro státy s nízkým či středním příjmem, především pro ty se špatným systémem veřejného zdravotnictví, může být proces 
neúnosný. CARE je připravena pomoci s poskytnutím logistické podpory našimi pracovníky a zdravotnickými týmy i s 
vedením procesu za využití našeho politického vlivu na světové, národní i místní úrovni. Vyslechneme ty, kteří jsou 
nejvíce utlačováni a diskriminováni, a podáme jim pomocnou ruku. 

Sjednocení komunit
Očkovací kampaň se zabývá zásadními úkoly, jako 
je identifikování prioritní populace, zapojení a 
vzdělávání jednotlivých komunit i boj se stigmatem 
a dezinformacemi. Budování důvěry je v tuto chvíli, 
kdy je skepticismus a nepřátelství směrem ke 
zdravotnickým systémům na té nejvyšší úrovni, 
důležitější než jindy. 

CARE je významným a věrohodným partnerem ve 
více než 100 zemích světa. Již několik desetiletí 
úzce spolupracujeme ruku v ruce s místními orgány 
(od vládních představitelů až po pedagogy a místní 
náboženské elity) a prohlubujeme tak důvěru i 
pocit jistoty u místních komunit. Největší výhodou 
CARE je náš spolehlivý místní personál. 
95 % zaměstnaných pochází ze zemí, ve kterých 
pracují. 

Podpora žen a dalších 
zranitelných osob
CARE provedla rozsáhlý výzkum, který dokazuje, že 
covid-19 a následný propad ekonomiky představuje 

nepřiměřené výzvy právě pro ženy, dívky, LGBTQ+ komunitu a další utlačované a diskriminované osoby. Uděláme maximum
proto, aby tyto skupiny měly možnost být naočkovány včas a nebyly odsunuty až na samý konec očkovacího plánu.

Ženy, které reprezentují největší podíl v pečovatelských službách (v klasických zdravotnických zařízeních i v domácnos-
tech) jsou v konečném důsledku vystaveny vyššímu riziku nákazy. Mají horší přístup k informacím než muži a často nemají 
možnost podílet se na většině rozhodovacích procesů ohledně pandemie. Bojíme se, že ženy budou úplně stejně 
znevýhodněny, pokud jde o plánování a realizaci očkovacích procesů. 

CARE se domluví s vládami a dalšími autoritami a využije svůj vliv jménem všech žen, dívek i těch, kteří nemají tak velkou 
moc. Skrze naši advokační činnost zajistíme, aby vlády přijaly očkovací strategii, která se týká i těch nejvíce marginal-
izovaných a rizikových skupin populace, a posílily zdravotnické systémy ve srovnání se situací před pandemií. 

Rychle a férově: 
Jak toho dosáhneme?
Pro zajištění řádného a spravedlivého přístupu k očkování, 
bude CARE spolupracovat s vládami za účelem:

•   Ochrany: CARE zajistí, aby více než 275,000 
zdravotníků a pracovníků v předních liniích bylo 
naočkováno.

•   Vzdělání: CARE bude podporovat komunity v 
poskytování pravdivých informací, boji se 
stigmatem a budování důvěry. 

•   Obhajoby: CARE se zasadí o prosazování práv 
žen a vyčleněných jedinců

•   Zjednodušení procesu: CARE podpoří zdravotní 
systémy v každé fázi očkovacího procesu (včetně 
plánování, sledování, školení, výcviku a doručení) 
upřednostňujícího rizikové skupiny, které zahrnu-
jí zdravotníky, pečovatele a uprchlíky.

RYCHLE A FÉROVĚ | CARE zajistí očkování proti covid-19



 

  
4 FAST AND FAIR  |  COVID-19 VACCINATION CAMPAIGN 

Standing with frontline health workers:  
As governments plan their immunization 
campaigns, most are prioritizing vaccines 
for healthcare workers – who are critically 
important to the fight against the pandemic 
and may be at high risk of infection 
themselves. However, plans that focus on 
clinic and hospital staff such as doctors and 
nurses risk overlooking some of the most 
indispensable and vulnerable frontline 
healthcare staff.  

Grassroots workers including midwives, 
outreach volunteers and community 
activists are often the closest to the 
frontlines of the pandemic and may provide 
the only available health services – 
including maternal and newborn care – in 
rural and underserved communities. Many 
of CARE’s long-term and emergency 
programs rely on building and nurturing 
grassroots networks, and they form the backbone of our response to the COVID-19 pandemic to date. We are 
well placed to activate their members in the service of the immunization effort, while advocating for their own 
fair access to vaccination. 

Promoting vaccination in humanitarian contexts: Since the beginning of the COVID-19 pandemic, CARE has 
placed a priority on supporting prevention efforts and addressing economic devastation among people affected 
by conflict and crisis. Populations of refugees and migrants, including those living in densely settled camps 
where physical distancing and proper hygiene can be hard to manage, are particularly vulnerable. In many cases, 
refugees and migrants have limited access to healthcare services and may not qualify for programs intended for 
citizens of host countries. CARE will use our widespread access to refugee/migrant populations and our 
influence with decision-makers to ensure that every individual, regardless of living situation or immigration 
status, has access to vaccination. 

Your Support is the Key 
CARE believes that health rights are human rights. The global vaccine campaign represents an all-hands-on-deck 
moment for humanity. It also presents an opportunity to make a leap forward in global justice and equal access 
to health. We hope you will join us in working toward that goal. Thank you for considering a generous 
contribution.5 

 
 
 
 
 

 
5 In order to effectively manage the current emergency response and continue to be able to rapidly deploy resources for 
other emergencies, CARE will reserve 20% of donations toward the COVID-19 vaccination campaign to cover technical 
support, administration and emergency preparedness expenses, including the rapid deployment of staff to emergencies 
such as this one. 

Community health workers – like Momtaz, a midwife in 
Bangladesh – form the backbone of care in some of the most 
isolated and underserved communities. © Cezar Lopez/CARE 

Sjednocení komunit

Podpora žen a dalších 
zranitelných osob

Stojíme po boku pracovníků 
v první linii 
Vlády při přípravě plánů očkování většinou 
stanoví jako prioritu očkování zdravotníků, 
kteří jsou naprosto nezbytní pro boj proti 
pandemii a mohou být sami vystaveni 
vysokému riziku infekce. Ovšem u plánů, které 
se zaměřují jen na zaměstnance klinik a 
nemocnic, jako jsou lékaři a sestry, hrozí 
možnost přehlédnutí některých lidí, kteří jsou 
také zcela nepostradatelní, jako jsou například 
poskytovatelé zdravotní péče v první linii.

Lidé v terénu, včetně porodních asistentek, 
dobrovolníků a komunitních aktivistů zajišťu-
jících kontakt, jsou často nejblíže pandemii a 
mohou nabízet jedinou dostupnou lékařskou 
péči ve venkovských a nerozvinutých oblas-
tech. Mnoho našich dlouhodobých programů a 
programů reagujících na krize se spoléhá na 
budování a udržování sítí elementární místní 
péče a tvoří kostru naší stávající reakce na pandemii covid-19. Máme dobré postavení k tomu, abychom aktivovali 
všechny potřebné, zapojili je do očkování, a přitom podpořili jejich vlastní spravedlivý nárok na přístup k vakcíně. 

Propagace očkování v kontextu humanitární pomoci 
Od začátku pandemie covid-19 klade organizace CARE prioritní důraz na podporu úsilí o zajištění prevence a reaguje na 
ekonomické škody mezi lidmi zasaženými konflikty a krizemi. Uprchlíci a migranti, včetně těch, kteří žijí v hustě zaplněných 
táborech, kde je těžké zajistit fyzické odstupy a správnou hygienu, jsou obzvláště zranitelní. V mnoha případech mají tito 
lidé omezený přístup k lékařské péči a nemusejí mít nárok na podporu určenou pro občany hostitelských zemí. Organizace 
CARE využije svého vlivu na ty, kdo rozhodují, aby zprostředkovala každému člověku (bez ohledu na jeho životní situaci) 
přístup k očkování. 

Vaše podpora je klíčem k úspěchu
Organizace CARE věří, že každý má právo na zdravý život. Celosvětová očkovací kampaň představuje výzvu, jaká tu ještě 
nebyla. Všichni musíme přiložit ruku k dílu. Současná situace je velkou příležitostí ke zlepšení přístupu ke globální spravedl-
nosti a celosvětové zdravotní péči. Doufáme, že se k nám připojíte na cestě za tímto cílem. Děkujeme za to, že zvažujete 
podporu.

Komunitní zdravotní pracovníci, jako je Momtaz na obrázku, 
jsou v současné situaci nepostradatelní. © Josh Estey/CARE 
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