
Protecting Your Community Principles in Cases of Deprivation of Liberty

Maintaining Ethical Standards 

• All people - women, girls, men and boys - shall be 
treated with respect, dignity and without discrimination 
based on sex, age, ethnicity, religion, nationality, gender 
identity, disability, migratory or other status.

• Officers shall prevent, investigate and make arrests in 
cases of sexual and physical violence against women and 
children and refer survivors to the appropriate health and 
social services.

• Officers play a vital role in providing peace and security. 
Maintaining the rule of law during health crises and 
emergencies, such as the COVID-19 pandemic, will ensure 
the cooperation of communities and reduce the impact 
of the pandemic.  

• Sexual activity between officers and persons under the 
age of 18 is not permitted.

• Exchange of money, goods, benefits or services for sex, 
or other forms of discriminatory, humiliating, degrading 
or exploitative behaviour, is prohibited.

• Body searches, including temperature checks, of 
women or girls shall be done by female officers and 
conducted in a respectful manner.

• Children shall be treated with sensitivity and not be 
subjected to intrusive screening methods. If the physical 
search of a child is deemed necessary, a parent or legal 
guardian must be present.

• If children are separated from their caregivers, child 
protection/social welfare authorities shall be 
immediately informed to find an appropriate safe 
placement.

• Officers shall prevent overcrowding at their duty 
stations to reduce the risk of transmission of diseases, 
such as COVID-19, in accordance with respective 
protocols/guidance established by the Ministry of Health 
and local authorities. 

• Children should not be deprived of their liberty. 
Deprivation of liberty should only be used as a last resort, 
in exceptional circumstances, for the shortest possible 
time and be subject to review. 

• If children are detained, they shall be separated from 
other adults, unless it is in their best interests to be held 
with parents/caregivers, and shall be protected from all 
forms of violence. 

• Children should not be detained for violations of 
curfew, containment, quarantine, and other measures in 
place for health crises, like COVID-19. 

• Women and girls deprived of liberty shall be supervised 
by female officers and put in custody separately from 
men.

• Pregnant and nursing women, and mothers 
accompanied by young children, shall be provided 
appropriate and separate facilities.

THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT TO 
PROTECT WOMEN AND CHILDREN 
DURING A PUBLIC HEALTH CRISIS, 

INCLUDING COVID-19

To report cases of  
violence, you can contact: 
Child Protection Hotline: 111

Hotline for women and children who experience 
domestic violence: 1900969680 (Peace House 
Shelter)

HOTLINE
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Bảo vệ cộng đồng Quy tắc trong các vụ việc liên quan đến 
hạn chế quyền tự do

Duy trì chuẩn mực đạo đức

• Tất cả mọi người – phụ nữ, trẻ em gái, nam giới và trẻ em 
trai – cần được đối xử một cách tôn trọng và không phân 
biệt bất kể về giới tính, tuổi tác, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, 
nhận dạng giới tính, khuyết tật, nơi cư trú hoặc tình trạng 
khác.

• Cán bộ thi hành pháp luật cần phải ngăn chặn, điều tra và 
bắt giữ các vụ việc liên quan đến bạo hành giới và bạo hành 
thân thể đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời chuyển gửi nạn 
nhân đến các dịch vụ xã hội và y tế phù hợp.

• Cán bộ thi hành pháp luật đóng vai trò quan trọng trong 
công tác đảm bảo an ninh và sự bình an của cộng đồng. Duy 
trì pháp quyền trong tình trạng khủng hoảng và khẩn cấp y 
tế, như trong đại dịch COVID-19, sẽ đảm bảo sự hợp tác của 
cộng đồng và giảm thiểu tác hại của dịch bệnh.

• Nghiêm cấm các hành vi tình dục giữa cán bộ thi hành 
pháp luật và trẻ em dưới 18 tuổi.

• Nghiêm cấm trao đổi tiền bạc, vật chất, lợi ích hay dịch vụ 
để đổi lấy các hành vi tình dục. Nghiêm cấm các hình thức 
phân biệt đối xử, làm nhục, xúc phạm nhân phẩm hoặc các 
hành vi bóc lột.

• Việc kiểm tra thân thể, bao gồm kiểm tra thân nhiệt cho 
phụ nữ và trẻ em gái cần được tiến hành bởi cán bộ nữ với 
sự tôn trọng.

• Trẻ em cần được đối xử một cách nhạy cảm và không áp 
dụng các biện pháp soi chiếu xâm phạm đối với trẻ em. Nếu 
cần thiết phải kiểm tra thân thể của trẻ, thì phải có sự chứng 
kiến của bố mẹ hoặc người giám hộ theo pháp luật.

• Nếu trẻ không đi cùng người thân, cần phải ngay lập tức 
thông báo cho các tổ chức bảo vệ trẻ em/các cơ quan phúc 
lợi xã hội để sắp xếp chỗ ở an toàn phù hợp cho trẻ.

• Cán bộ thi hành pháp luật cần hạn chế tình trạng tập trung 
đông người ở nơi làm việc để giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh 
dịch, như dịch COVID-19, tuân thủ theo các quy trình/ hướng 
dẫn liên quan của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

• Không nên hạn  chế quyền tự do của trẻ em. Việc hạn chế 
quyền tự do đối với trẻ em chỉ được dùng đến như một biện 
pháp cuối cùng, trong trường hợp ngoại lệ, và trong thời hạn 
ngắn nhất có thể. Trẻ em bị hạn chế tự do có quyền đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định này theo pháp luật.

• Nếu trong trường hợp cần tạm giữ, trẻ em phải được bảo vệ 
khỏi mọi hình thức xâm hại và phải được cách ly với người lớn, 
trừ trường hợp ở cùng bố mẹ/người chăm sóc vì lợi ích tốt 
nhất của trẻ.

• Không nên giam giữ trẻ em vì vi phạm luật giới nghiêm, giãn 
cách, cách ly hay các biện pháp được áp dụng trong khủng 
hoảng y tế, như COVID-19.

• Phụ nữ và trẻ em gái bị tạm giữ cần phải được giám sát bởi 
cán bộ nữ và được cách ly với nam giới.

• Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, mẹ đi cùng con nhỏ, 
cần được cung cấp cơ sở vật chất phù hợp và riêng biệt.

Để báo cáo các vụ việc bạo 
hành, liên hệ:  
Tổng đài Quốc gia về bảo vệ trẻ 
em: Tổng đài 111

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG THỰC THI 
PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ 

PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG CÁC 
KHỦNG HOẢNG Y TẾ CÔNG CỘNG, 
TRONG ĐÓ CÓ ĐẠI DỊCH COVID19

Đường dây nóng về Bạo lực gia đình:  1900 969 680 
(Ngôi nhà bình yên – Peace House Shelter) 

HOTLINE
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