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Yönetici Özeti 

         

DSÖ Avrupa Bölgesi Üye Devletleri, COVID-19 
pandemisinin farklı fazlarındadır. Hangi faz olduğu fark 
etmeksizin hükümetler ve halk sağlığı otoriteleri, düşük 
veya sıfır bulaş seviyesini yakalamak ve sürdürmek 
amacıyla yanıt stratejilerinin sonraki aşamalarını 
öngörmeye veya planlamaya başlamalıdır.  

Bu doküman, geniş ölçekli kısıtlayıcı halk sağlığı 
tedbirlerine (örn, hareket kısıtlamaları ve geniş ölçekli 
fiziksel mesafe kısıtlamaları) geçme kararı vermede Üye 
Devletlere yardımcı olacak ve aynı zamanda kişisel 
koruyucu tedbirlere (el hijyeni ve solunum tedbirleri) ve 
fiziksel mesafeye (en az 1 metre) ilaveten temel halk 
sağlığı hizmeti kapasitesinin (her hastanın tespit, izole, 
test ve tedavi edilmesi ve temaslı kişilerin karantinaya 
alınması) güçlendirilmesini sağlayacak temel noktaları 
sunar. COVID-19 bulaşı bir ülkede genellikle homojenlik 
göstermediğinden geçiş çalışması, ulusal ve mahalli 
ölçekte yapılmış risk değerlendirmelerini temel almalıdır. 

Geçiş aşamalarını yönetmek ve kısıtlayıcı 
tedbirleri şartlara uygun şekilde yeniden 
düzenlemek için dört ana öğe bulunur: 
 

 

1. Karar alma süreci, halk sağlığı 
ve epidemiyolojik hususlardan 
destek alarak ilerlemelidir. 

  

 

2. Sağlık sisteminin çift yönlü 
(dual-track) işletilmesi için 
kapasite sağlanarak hem 
COVID-19 mücadelesi 
sürdürülmeli hem de sağlık 
hizmetleri normal işleyişine 
döndürülmelidir. 

  

 

3. Yanıt sürecinde popülasyonları 
da sürece dahil etmek için sosyal 
ve davranışsal perspektiflerden 
faydalanılmalıdır. 

  

 

4. COVID-19’un bireyler, aileler 
ve toplumlar üzerindeki yıkıcı 
etkilerini hafifletmek için sosyal 
ve ekonomik destek sunulmalıdır. 
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Kısıtlayıcı tedbirleri değiştirirken (örn, ev hapsinin ve 
sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi) dikkatli olunmalı ve 
mümkün olan en güncel kanıtlar temel alınmalıdır. 

Yeni tedbirlere geçmeden/adapte olmadan önce 
altı husus dikkate alınmalıdır: 
 

 

1. COVID-19 bulaşının kontrol 
altına alındığı kanıtlanmalıdır. 

  

 

2. Tüm vakaları tespit, izole, test 
ve tedavi etmek ve temaslı kişileri 
takibe ve karantinaya almak için 
halk sağlığı ve sağlık sistemi 
kapasiteleri yeterli olmalıdır. 

  

 

3. Uzun dönemli bakım 
merkezleri (huzurevleri, ruh 
sağlığı ve rehabilitasyon 
merkezleri vb.) gibi oldukça 
savunmasız ortamlarda salgın 
riski en aza indirilmelidir. 

  

 

4. Fiziksel mesafe, el yıkama 
yerleri ve solunum hijyeni 
kuralları ve mümkünse termal 
kamera ile iş yerlerinde koruyucu 
tedbirler alınmış olmalıdır. 

  

 

5. Bulaş riski yüksek olan 
topluluktaki vaka giriş ve çıkış 
riski yönetilmelidir. 

  

 

6. İnsanlar, geçiş 
düzenlemesinde söz sahibi 
olmalıdır, bilgilendirilmelidir, 
süreçle alakadar ve katılımcı 
olmalıdır. 

 

DSÖ, epideminin dinamiklerini tanımlamak için daha önce 
dört bulaş senaryosu belirlemiştir: rapor edilmiş vaka 
bulunmaması (gerçekten vaka bulunmaması veya tespit 
edilmiş vaka olmaması), sporadik vakalar, vaka kümeleri 
ve toplum içinde bulaşma. Mahalli düzeyde yaşananlar 
farklı farklı olmaya devam ederken ülkeler veya bölgeler, 
bu bulaşma senaryolarının birinden diğerine geçiş 
yapabilirler (her iki yönde de). Bulaşmanın düşük seviyeye 
veya sıfıra çekilebilmesi için kısıtlayıcı halk sağlığı 
tedbirlerinin uygulanması gerekecektir (ideal olan, 
tedbirlerin salgının etkilediği yerlerde lokalize şekilde ve 
belli bir süre ile uygulanmasıdır). Her türlü strateji gereği, 
gerek COVID-19 süresince gerekse normal işleyişe 
dönüldüğü dönemde sağlık personelinin desteklenmesi ve 
korunması zorunludur. 

Birbiriyle bağlantılı dört mekanizma, geçiş 
sürecini kolaylaştıracaktır: 
 

 

1. Sağlık sistemlerinin 
yönetişimi. 

  

 

2. Kararların veri analitiği ile 
desteklenmesi. 

  

 

3. Halk sağlığı tedbirlerini 
destekleyen dijital teknolojiler. 

  

 

4. Duyarlı halk iletişimi. 

Genel olarak geçiş stratejileri, halk sağlığı ilkeleri, sosyal 
ve iktisadi hususlar ışığında ve tek bir kişiyi arkada 
bırakmayacak şekilde yürütülmelidir. Virüs, tek başına alt 
edilemez. Üye Devler içinde ve arasında birlikte hareket 
etmek kolektif uyum direncini güçlendirecek ve mümkün 
kılacaktır. 
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Giriş 

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), epideminin dinamiklerini 
tanımlamak için daha önce dört bulaş senaryosu 
belirlemiştir: rapor edilmiş vaka bulunmaması (gerçekten 
vaka bulunmaması veya tespit edilmiş vaka olmaması), 
sporadik vakalar, vaka kümeleri ve toplum içinde 
bulaşma

1
. Mahalli düzeyde yaşananlar farklı farklı olmaya 

devam ederken ülkeler veya bölgeler, bu bulaşma 
senaryoları arasında geçiş yapabilirler (her iki yönde de). 
Bulaşmanın düşük seviyeye veya sıfıra çekilebilmesi için 
kısıtlayıcı halk sağlığı tedbirlerinin uygulanması 
gerekecektir (ideal olan, tedbirlerin salgının etkilediği 
yerlerde lokalize şekilde ve belli bir süre ile 
uygulanmasıdır). 

DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki bazı ülkeler, alınan uygun ve 
cesur aksiyonlar (geniş çaplı kısıtlayıcı halk sağlığı 
tedbirleri ve bulaşmayı yavaşlatan ve durduran diğer 
tedbirler dahil) neticesinde yeni COVID-19 vaka sayısında 
kesintisiz bir düşüş kaydetmektedir.  

Bu doküman, bir taraftan geniş çaplı halk sağlığı 
kısıtlamalarının (örn, toplum genelinde fiziksel mesafe ve 
hareket kısıtlamaları) güvenli ve kademeli olarak ne 
zaman, hangi koşullarda ve nasıl gevşetilebileceği 
konusunda Üye Devletlere karar kolaylığı sağlar. Diğer 
taraftan ise kişisel koruyucu tedbirlere (el hijyeni ve 
solunum tedbirleri) ve fiziksel mesafeye (en az 1 metre) 
ilaveten temel halk sağlığı hizmeti kapasitesinin (her 
hastanın tespit, izole, test ve tedavi edilmesi ve temaslı 
kişilerin karantinaya alınması) güçlendirilmesi için gerekli 
temel noktaları sunar. Bu süreç, mümkün olan en güncel 
kanıtları ve Üye Devletlerdeki COVID-19 epidemiyolojisini 
temel almalıdır. 

Bu doküman, insan hakları ilkelerini ve savunmasız 
popülasyonların korunmasını

3
 kapsayan COVID-19 konulu 

DSÖ teknik rehberleri
2
 ile birlikte okunmalıdır. Faydalı 

bilgiler için Sağlık Sistemleri Yanıt Ekranı (HSRM)
4
 

platformu da – DSÖ, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Sağlık 
Sistemleri ve Politikaları Gözlemevi ortak girişimi – 
kullanılabilir. Bu platform, Avrupa Bölgesi genelinde 40’tan 
fazla ülkenin profilini ve bunun yanı sıra çokça sorulan 
politika sorularına ilişkin tematik analizleri bir araya 
getirmektedir. 

Yaygın hale gelecek etkili tedavi yöntemleri ve 
güvenli/etkili bir aşı bulunana kadar pandemi geçiş 
süresinin aylar sürmesi muhtemeldir. Geçiş güvenliğine 
yardımcı olacak mevcut tıbbi teknolojilere adapte olmaya 
yönelik ufuk taraması ve hazırlıklar, geçiş yanıtının bir 
parçası olmalıdır. DSÖ, güvenli ve geçerli teknolojilerin 
uygun kullanımı hakkında güncel bilimsel tavsiye sunmaya 
devam edecektir.  
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Geçişi yönetmek için temel 
öğeler 

 
Geniş çaplı halk sağlığı kısıtlamaları (örn, toplum 
genelinde fiziksel mesafe ve hareket kısıtlamaları) 
gevşetilirken, ülkelerin gerçek zamanlı risk 
değerlendirmesine dayanarak, dört ana unsur 
genelinde riskler ve faydalar dikkatlice 
dengelenmelidir (Şekil 1). Dahası, baştan sona tüm 
epidemiyolojik hususlarda mevzuyu yönlendirmesi 
gereken şeyler, gerçek zamanlı sürveyans sistemlerini 
esas almak ve tüm hastaları tespit, izole, test ve tedavi 
etme ve temaslı kişileri izleme ve karantinaya alma 
kapasitesini muhafaza etmektir. Kararlar aynı zamanda 
sağlık sistemindeki tampon kapasitesine dayanacaktır – ki 
bu, bir taraftan COVID-19 hastalarını korumak, teşhis ve 
tedavi etmek diğer taraftan ise normal sağlık hizmeti 
operasyonlarını sürdürmek şeklindeki çift yönlü 
(dual-track) yanıt çabalarını yönetebilmek içindir. Sosyal 

ve davranışsal içgörülerden faydalanmak yanıtın önemli 
bir ayağıdır. Çünkü geçiş fazının layıkıyla idare 
edilebilmesi yalnızca, halkın yürürlükteki tedbirlere etkili 
şekilde katılması ve onları desteklemeye ve uygulamaya 
hazır olması ile mümkündür. Sosyal ve ekonomik yardım 
önlemleri, kimsenin arkada bırakılmaması adına bu zorlu 
dönemde toplumsal uyum direncini sağlamak için kritiktir. 
Geçişin başarılı olması, sağlam yönetişim 
mekanizmalarına, güçlü veri analitiğine, dijital çözümlere 
ve etkili iletişime bağlıdır. Veri analitiğinin ve dijital 
çözümlerin yeterince geliştirilemediği yerlerde, güçlü ve 
geniş tabanlı bir halk sağlığı altyapısı hala vakaların tespit 
ve izolasyonu ve filyasyon için yeterli kapasite sunabildiği 
gibi güçlü epidemiyolojik sürveyans ile birleştiğinde bir 
ülkenin/bölgenin bulaş seviyesini doğru şekilde tayin 
etmeye de olanak sağlar. 

 
Şekil 1. Temel öğeler ve bağlantılı mekanizmalar 

 

Halk sağlığı ve 

epidemiyolojik hususlar 

Yönetişim 
Veri analitiği 

Dijital çözümler 

İletişim 

Çift yönlü (dual track) 
sağlık sistemi yönetimi 

kapasitesi 

Halkın davranışlarına 

ilişkin içgörü 

Sosyal ve ekonomik 

sonuçlar 
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Halk sağlığı ve 
epidemiyolojiye  
ilişkin hususlar 

 
Geçiş fazının etkili şekilde yönetilmesi, geniş çaplı 
halk sağlığı kısıtlamalarının modüle edilmesi ve tüm 
vakaların tespit, izolasyon, test ve tedavisi ile tüm 
temaslı kişilerin filyasyonu ve karantinası ve ayrıca 
kişisel koruyucu tedbirler (el hijyeni ve solunum tedbirleri) 
ve fiziksel mesafe (en az 1 metre) gibi temel halk sağlığı 
uygulamalarını güçlendirmek yoluyla hastalığın 
yayılmasının kontrol altında tutulması arasında en iyi 
dengeyi bulmaya bağlıdır. Geniş ölçekli kısıtlayıcı halk 
sağlığı tedbirlerinin gevşetilmesinde DSÖ’nün 
yayınladığı rehber

5 
aşağıdaki altı hususun dikkate 

alınmasını tavsiye eder: 

1. COVID-19 bulaşının kontrol altına alındığı 
kanıtlanmalıdır. 

2. Tüm vakaları tespit, izole, test ve tedavi etmek ve 
temaslı kişileri takibe ve karantinaya almak için halk 
sağlığı ve sağlık sistemi kapasiteleri yeterli olmalıdır. 

3. Uzun dönemli bakım merkezleri (huzurevleri, ruh sağlığı 
ve rehabilitasyon merkezleri vb.) gibi oldukça 
savunmasız ortamlarda salgın riski en aza indirilmelidir. 

4. Fiziksel mesafe, el yıkama yerleri ve solunum hijyeni 
kuralları ve mümkünse termal kamera ile iş yerlerinde 
koruyucu tedbirler alınmış olmalıdır. 

5. Bulaş riski yüksek olan topluluktaki vaka giriş ve çıkış 
riski yönetilmelidir. 

6. İnsanlar, geçiş düzenlemesinde söz sahibi olmalıdır, 
bilgilendirilmelidir, süreçle alakadar ve katılımcı 
olmalıdır. 

Tedbirler adım adım arttırarak gevşetilmeli, 
gevşetmenin gerçek etkisinin açıkça görülebilmesi için 
yeterli sürenin (yaklaşık 2 hafta) geçmesi beklenmelidir. İki 
tedbirin gevşetilmesi arasında geçen süre, büyük oranda 
sürveyans sisteminin kalitesine ve etkiyi ölçebilme 
kapasitesine bağlıdır. 

Geçişin iki taraflı (ileri-geri) olma olasılığı vardır. 
Ülkeler, süreçleri sürekli izlemeye, düzenlemeye, 
ilerletmeye ve hızlıca geri almaya hazır olmak 
zorundadır. Bunlar; hastalığın bulaşma örüntülerine, bu 
örüntülerin güncellenen kısıtlamalara göre nasıl 
değiştiğine ve insanların tedbirlerin gevşetilmesi 

karşısında verdiği tepkiye bağlıdır. Uygulamada risk, 
çoğunlukla insanların etkileşimlerine, davranışlarına ve 
kültürel veya yaşamsal düzenlerine bağlı olacaktır. 
Ülkelerin birbirlerinden alacağı “kopyala - yapıştır” 
çözümler yoktur. 

Kademeli gevşeme esas alınmalıdır. 

Hangi tedbirlerin ilk aşamada geri alınması gerektiğine 
karar verirken modellemenin önerdiği şudur: kamusal 
alanların kullanımı ve insanların fiziksel mesafeyi korumak 
şartıyla (en az 1 metre) evden çıkması düşük riskli 
aktivitelerdir. Yüksek riskli aktiviteler ise barların, 
restoranların, okulların, temel ihtiyaç malzemeleri 
satmayan mağazaların yeniden açılması ve bir takım 
küçük kalabalıklara izin verilmesidir. Ulusal ve mahalli 
düzeyde yapılacak risk değerlendirmeleri ışığında 
tedbirler, coğrafi segmentasyon üzerinden nüfus 
yoğunluğunun daha az olduğu yerlerden başlayarak 
(kentlerden önce köyler/kasabalar veya büyük şehirlerden 
önce küçük şehirler); yaş segmentasyonu üzerinden 
(gençlerin daha önce işe dönmesi) veya işyeri 
segmentasyonu üzerinden (fiziksel mesafenin daha kolay 
denetlenebileceği iş yerlerinin önce açılması) modüle 
edilebilir. Toplu taşıma araçları ve durakları gibi kamusal 
alanlarda kalabalıkları önlemeye özen gösterilmelidir. 
 
Şekil 2. Geçiş dönemlerinde tedbirlerin uygulanması 

 

Tedbirlerin 

Sürdürülmesi 

Artarak 
kademeli 

gevşetme 

Savunmasız 
kişilerin 

korunması 

Hareket / 
seyahat 

kısıtlarının 

değiştirilmesi 
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Geniş ölçekli kısıtlayıcı tedbirler şartlar doğrultusunda 
değiştirilse bile aşı bulunana kadar, herkesin fiziksel 
mesafeye (örn, en az 1 metre), el hijyenine ve solunum 
hijyeni kurallarına uyması ve kamusal hijyen tedbirlerinin 
uygulanması her zaman önemli olacaktır. Toplum içinde 
tıbbi maske kullanımını teşvik eden ülkelerin bu maskeleri 
öncelikle sağlık personelinin erişimine sunması elzemdir. 
Ayrıca, bireylerin maskeyi doğru kullanmayı ve maskenin 
fiziksel mesafe (en az 1 metre) ve kişisel koruyucu 
tedbirler (el hijyeni, solunum hijyeni kuralları) yerine 
geçmediğini bilmesi de önemlidir. Çünkü bunlar, hala 
bulaşmayı önlemede bel kemiği sayılan tedbirlerdir. 

“Kalkan” (shielding) tedbirlerinin kaldırılmasıyla 
birlikte, savunmasız popülasyonlarda hastalığın ağır 
sonuçlara yol açarak yeniden dirilmesi daha olasıdır. 
Bu tedbirlerin gevşetilmesi konusuna daha uzun zaman 
ayrılarak bunların hangi koşullar altında gevşetileceği 
belirlenmelidir. 

Farklı tedbirlerin gevşetilmesinin potansiyel hastalık 
yayılımı üzerindeki etkisi hala oldukça belirsizdir. 
Şekil 3 etkili ve geniş çaplı kısıtlayıcı halk sağlığı 
tedbirlerinin kademeli olarak hafifletilmesinin muhtemel 
etkilerini göstermektedir. Bulaşıcılık katsayısının (Rt) 
gerçek zamanlı olarak dikkatle izlenmesi önemlidir. Büyük 
çaplı fiziksel mesafe tedbirlerinin gevşetilebilmesi için bu 
katsayının 1’den az olması öneriliyor olsa da Rt değerinin 
sadece onu hesaplamada kullanılan epidemiyolojik veri 
kadar doğru, geçerli ve güvenilir olduğu unutulmamalıdır. 
Rt bulaşma katsayısı genellikle, rapor edilen vaka sayısına 
dayanır. Vaka sayısı ise test yöntemi ve kişinin tedaviye 
başvurma davranışı gibi değişkenlere göre değişebilir. 
Daha da önemlisi bulaşma katsayısı, ülkelerin hastalığın 
bulaşma örüntülerini değerlendirirken kullandığı birkaç 
göstergeden sadece biri olmalıdır. Modüle edilen 
tedbirlerin etkilerini gözlemlemek için 14 gün kadar 
beklemek gerekecektir. 

• Şekil 3’te sağ taraftaki kırmızı eğri, sokağa çıkma yasağı 
tamamen kaldırıldığında ortaya çıkabilecek potansiyel 

bulaşma senaryosunu göstermektedir. Bulaşma, sokağa 
çıkma yasağı getirilmeden önceki aynı, yüksek 
seviyesine dönebilir. 

• Mavi eğri, yüksek riskli aktivitelere izin verildiği takdirde 
ortaya çıkabilecek potansiyel bulaşma senaryosunu 
göstermektedir. Bu durumda bulaşma, sokağa çıkma 
yasağının tamamen kaldırıldığı senaryoya kıyasla hala 
biraz daha düşüktür, ancak artabilir ve öncesine göre 
daha sıkı tedbirlerin getirilmesi gerekebilir. 

• Gri eğri, düşük riskli aktivitelere (insanların fiziksel 
mesafeyi korumak şartıyla evden çıkmasına) izin verildiği 
takdirde ortaya çıkabilecek potansiyel bulaşma 
senaryosunu göstermektedir. Bu senaryoda bulaşma 
potansiyeli sabit kalacak, artmayacak, ancak popülasyon 
içinde var olmaya devam edecektir. 

• Yeşil eğri ise sokağa çıkma yasağının devam etmesi ve 
hiçbir tedbirin gevşetilmemesi veya kaldırılmaması 
halinde ortaya çıkabilecek potansiyel bulaşma 
senaryosunu göstermektedir. Bu senaryoda 
COVID-19’un bulaşmasındaki artış riski en düşüktür. 
Ancak böyle bir seçeneğin popülasyondaki 
sosyoekonomik esenlik üzerinde fark edilir etkileri 
olacaktır. 

Çoğu ülke, COVID-19 kriziyle boğuşurken sağlık hizmetleri 
kapasitelerini yükseltmenin yollarını bulmuştur. Geçiş 
fazında halk sağlığı ve sağlık hizmetleri (yoğun bakım 
dahil) kapasitesinin arttırılabilmiş olması (Şekil 3’te daha 
yukardaki gri kesikli çizgi), ülkelerin izleme faaliyetlerine 
devam etmek şartıyla sokağa çıkma yasağı/karantina 
tedbirlerinden güvenle uzaklaşabilmelerine imkân 
tanıyacaktır. Güçlü bir sürveyans (izlem) ve gerçek 
zamanlı veri, güvenli bir geçişte ön koşuldur. Gerçek 
zamanlı sürveyans, bazı kısıtlayıcı tedbirlerin geçici olarak 
ve belirli bir süre ve coğrafyada sınırlanması umuduyla 
yeniden başlatılması için yeterli süre verecektir. 

 
Şekil 3. Geniş ölçekli halk sağlığı tedbirlerinin gevşetilmesinin muhtemel etkisi 
 

 

Kaynak: Kucharski’den (2020) uyarlamadır. 
Yalnızca tasvir etme amaçlıdır. Sokağa çıkma 
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Çift yönlü (dual-track) sağlık 
sistemi yönetimi kapasitesi 

 
Bulaşma toplum içinde kontrol altına alınır alınmaz 
sağlık hizmetlerinin çift yönlü (dual track) olarak 
çalıştırılması güçlendirilmelidir; yani bir taraftan 
COVID-19 tedavi hizmetleri devam ederken diğer yandan 
sağlık hizmetleri normalleşmelidir. Geçiş süreci, bir adım 
geride durup hizmet sunumunun ve mortalite (ölüm) 
örüntülerinin değerlendirilmesine ve potansiyel 
problemlerin tespit ve çözümüne olanak sağlar. Sağlık 
hizmetlerinde dual-track sisteminin işletilebilmesi için, 
yönetişim mekanizmalarında düzenlemeler yaparak acil 
müdahale hizmetleri ile normal sağlık hizmetleri arasında 
kopuk olmayan bir yönetim ve yönetişim bağı kurulmalıdır. 

1. Yön – Sağlık sistemleri, COVID-19 hastalarının 
korunması, teşhisi, izolasyonu ve tedavisi için gerekli 
hizmetlerin tamamını vermeye hazır olmalıdır. Daha 
önce de söylendiği gibi, bir taraftan kısıtlayıcı tedbirler 
gevşetilmeye devam ederken diğer taraftan vaka tespiti, 
izolasyonu, testi ve temaslı kişilerde filyasyon ve karantina 
yoluyla bulaş zincirini kırmak için halk sağlığı tedbirlerinin 
arttırılması önemlidir. Bunun için, halk sağlığı ve 
laboratuvar hizmetlerinin şişme kapasitesinin (surge 
capacity) belirgin ve hızlı bir şekilde genişletilmesi ve ön 
cephede çalışan sağlık personelin eğitilmesi ve korunması 
gerekir. Sağlık sistemi, akut ve yoğun bakım altyapısının 
kullanımında “elastikiyet” gerektiren geçiş dönemlerinde 
vakalardaki ani yükselme ihtimaline hazırlıklı olmalıdır. 

2. Yön – Sağlık sistemleri aynı zamanda, salgının zirve 
(peak) dönemlerinde COVID-19 ihtiyacına cevap 
verebilmek için ötelenen diğer sağlık hizmetlerindeki 
birikmeye cevap vermelidir. Ülkeler temel sağlık 
hizmetlerini vermeye devam etmeye

6,7
 özen göstermiş 

olsalar bile kesintiye uğrayan hizmetler, yeni hizmet 
platformlarından yararlanmadaki zorluklar ve enfeksiyon 
korkusu nedeniyle sağlık/tedavi hizmetlerinden 
faydalanma oranının düşük olduğunu söyleyen raporların 
sayısı giderek artmaktadır. Aşı programlarının normale 
dönecek şekilde hızlandırılması öncelik olmalıdır. Sağlık 
sistemlerinin çoğunda ötelenen veya bekletilen akut 
durumlar, koruyucu sağlık hizmetleri ve kronik hastalık 
tedavisi talebinde artış olması muhtemeldir. Psikolojik 
tedavi ihtiyacında artış gözlemlenecektir. Sağlık sektörü, 
ekonomik daralmanın uzun dönem sağlık etkileri ile ilişkili 
artan ihtiyaç ve taleplerle de karşı karşıya kalabilir. 

Dual track hizmet sunumunu güçlendirmek için aşağıdaki 
politika yönergeleri dikkate alınabilir: 

1. İlave (dual) kumanda göstergeleri oluşturun 

• COVID-19 dahil ve COVID-19 hariç olmak üzere iki farklı 
durum için de hizmetten faydalanma örüntülerini ve 
mortaliteyi gösteren ana takip göstergeleri belirleyin. 

• İkili kumanda panelini, ikili (dual) sağlık hizmeti sistemini 
yönetmede temel olarak kullanın. 

2. COVID-19 yanıtına hazırlıklı ve hazır olmaya devam 
edin   

• Tüm hastalarda tespit, izolasyon, test ve tedavi ile 
temaslı kişilerde filyasyon ve karantina kapasitesini daha 
da arttırmak için darboğazları gidermeye çalışın. 

• Birinci basamak tedavi hizmetleri ile güçleri birleştirerek 
ilave halk sağlığı ve laboratuvar şişme kapasitesi (surge 
capacity) yaratın ve bu sürece yardımcı olmak için mobil 
hizmetlere ve dijital teknolojilere yatırım yapın. 

• İnsanları, kendi sağlıklarının ve esenliklerinin 
sorumluluğunu alacak şekilde sürece dahil edin. 

• Yeni senaryolar ışığında şişme talebini tahmin edin
8
, 

mevcut kapasiteyi etüt edin ve malzeme üretin ve/ve ya 
satın alın. 

• Akut ve yoğun bakımda kullanım için elastik ve esnek bir
9
 

kademeli plan hazırlayın. 

• 1) izolasyon tedbirlerine katkı için (hafif vakalar, taburcu 
edilmiş savunmasız vakalar); 2) enfeksiyonun azami 
düzeyde önlenmesi ve kontrolü amacıyla hasta akışlarını 
ayırmak için ve 3) başka piklere (peak) hazırlıklı olmak 
için geçici pandemi tesisine dönüştürülmüş mekanları 
inceleyin ve buraları yeniden değerlendirmeyi düşünün. 

• Ulusal çapta bir mobil kaynak havuzu (solunum cihazları, 
KKD, personel vb.) ve bu havuzun yeni potansiyel salgın 
alan(lar)ında (yeniden) kullanımı için bir protokol 
oluşturun ve muhafaza edin. 
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• Takviye fonlama için bir finansman mekanizması 
geliştirin (örn, "acil durum ödemeği"). 

3. Sağlık hizmetlerini eski haline döndürün 

• Tedavi için bekletilen kronik hastalara ve psikolojik 
rahatsızlıklar dahil ötelenen tedavi ihtiyaçlarına cevap 
vermek için birinci basamak tedavi hizmetlerine destek 
ve kaynak sunun. 

• Yüksek riskli bireyleri belirlemek ve onlara yardımcı 
olmak için birinci basamak popülasyon sağlık yönetimi 
bilgi sistemlerini proaktif bir biçimde kullanın. 

• Optimize hizmet platformlarına (video, telefon, internet) 
destek ve kaynak ayırın, mevcut iş kapsamı 
doğrultusunda görev paylaşımlarını inceleyin ve iş 
kapsamlarını genişletme fikrini değerlendirin. 

• Yeni personel alımı, çapraz eğitim ve hızlı öğrenme 
döngüleri yoluyla yaşlılara kapsamlı destek verebilmek 
için birinci basamak bakım, sosyal hizmetler ve sosyal 
bakım arasındaki koordinasyonu güçlendirin.  

• Tedaviye başvurmayı engelleyen durumları tespit edin ve 
ortadan kaldırın. 

4. Sağlık çalışanlarını ve hastaları veya yatılı sakinleri 
korumak için sistem düzeyinde ve tüm sağlık ve 
yatılı bakım merkezleri (örn, huzurevleri, ruh sağlığı 
ve rehabilitasyon merkezleri) dahilinde 
enfeksiyondan korunma ve kontrol (IPC) 
mekanizmalarını gözden geçirin 

• Başka potansiyel salgınlara hazırlıklı olmak için IPC
10

 
dahil hasta güvenliği ve bakım ile ilgili rehberler geliştirin, 
personeli eğitmeyi sürdürün ve sağlık sistemi genelinde 
COVID-19’a özel klinik karar desteklerinin 
bulunduğundan emin olun.  

• Sistemdeki hasta akışlarını yeniden değerlendirin ve 
eğer tesis içinde enfeksiyon önleme ve kontrol zafiyeti 
varsa hasta akışlarını ayırmayı düşünün. 

• Farklı bakım alanlarındaki tüm hastaları ve lojistik 
devreleri yeniden ele alın: acil servis, yatakta tedavi, 
ameliyathaneler, yardımcı tetkikler, ayakta tedavi ve 
hastanelerden yönetilen evde bakım hizmetleri  

• Tesisin tüm noktalarında idari kontroller, 
çevre/mühendislik kontrolleri uygulanmalı ve kişisel 
koruyucu donanımın (KKD) akılcı kullanımına olanak 
veren bir ortam sağlanmalıdır. 

• Personel, enfeksiyondan korunma ve kontrol konusunda 
sürekli ve yeniden eğitilmelidir. 

• Sağlık çalışanlarını ve kronik hastaları düzenli olarak test 
etmeyi dikkate alın. 

5. Sağlık personelini hizmet ihtiyaçları doğrultusunda 
hazırlamaya, şekillendirmeye ve desteklemeye 
yönelik stratejik yaklaşımlar geliştirin 

• Sağlık çalışanlarının eğitimini ve görev kapsamlarını 
(özellikle halk sağlığı ve birinci basamak tedavi 
hizmetlerinde) hizmet ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
iyileştirin. 

• İş gücünün hazır hale getirilmesinde, düzenlenmesinde 
ve seferber edilmesinde esnekliği öncelik haline getirin. 

• Ücretler, hizmet bazlı eğitim destekleri ve psikososyal 
yardım bakımından sağlık ve sosyal bakım hizmetleri 
personeline yatırımları arttırın. 

• COVID-19’a karşı işgücünün akıl sağlığı (örn, yardım 
hatları, psikolojik destek) ve sosyal yardım (maddi ve 
aynî yardım) yoluyla nasıl destekleneceğini anlamaya 
özellikle odaklanın.   

• Hastalık sonrası işe dönüş politikaları ve yüksek ve 
düşük riskli iş yerleri arasında rotasyon uygulaması 
geliştirin. 
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Sosyal ve davranışsal 
perspektifler 

 
Sosyal ve davranışsal içgörülerden faydalanmak 
geçiş yanıtının önemli bir ayağıdır. Çünkü geçiş fazının 
layıkıyla idare edilebilmesi yalnızca, halkın yürürlükteki 
tedbirlere etkili şekilde katılması ve onları desteklemeye ve 
uygulamaya hazır olması ile mümkündür. Virüsün yayılma 
örüntüleri, en nihayetinde büyük oranda insan davranışları 
ile şekillenir. Sürekli değişen psikolojik, sosyal ve kültürel 
faktörler COVID-19 yanıtını değiştirmeye yönelik 
planlamayı daha da karmaşıklaştırır. Risk algıları, 
bireylerin tehditleri yargılama ve değerlendirme şeklini 
etkiler. Bu da halkın otoritelerce yapılan bilgilendirmelere 
uyumunu ve yaklaşımını ters yönde etkileyebilir. 

Yanlış zamanda ve yanlış şekilde yapılan değişiklikler 
elde edilen tüm kazançları silebilir. Pandeminin kendisi 
ve neden olduğu kısıtlamalar, ruh ve beden sağlığını, 
sosyal dayanışmayı, ekonomik istikrarı ve aynı zamanda 
bireysel ve toplumsal uyum direncini ve güveni zayıflatmış 
olabilir. Bu karmaşık ortamda insanların ve toplumların 
nasıl, neden ve hangi şartlarda hareket ettiğini anlamak 
otoritelere şu imkanları tanır: 

• istenmeyen senaryoları öngörmek ve hafifletici tedbirler 
almak 

• Daha sağlam, yerinde, kabullenmesi daha kolay ve 
dolayısıyla daha etkili pandemiyle mücadele tedbirleri 
uygulamak. 

Geçiş süreci planlanırken bireylerin ve toplumların 
sesi değerli bir kaynaktır. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 
COVID-19 pandemisi süresince kamusal bilgi ve 
popülasyondaki risk algılarını toplamak için davranışsal bir 
içgörü aracı üretmiştir.

11
 Ülkeler, sağlık otoriteleri 

tarafından halkın yanıt ve davranışlarının kesintisiz ve 
gerçek zamanlı olarak ölçülebilmesi için uygun “dinleme 
yollarını” (örn, anketler, online oylama) devreye almalıdır. 
Bunlar, algıları, kısıtlamaların kabulünü, ruh ve beden 
sağlığını, davranışları, bilgi ihtiyacını ve yanlış algıları 
ortaya çıkarmak için kullanılabilir. İstihbarat sayesinde 
sağlık otoriteleri halkın tepkisini öngörebilir, tedbirleri 
popülasyonun belirli kesimlerinde test edebilir ve bunları 
erkenden ve hızlı bir şekilde değiştirip etkilerini 
hafifletebilir. 
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Sosyal ve ekonomik  
etkilerin hafifletilmesi 

 
Beliren ekonomik kriz halkların sağlık ve esenliğini 
tehdit etmektedir (Şekil 4). İnsanları evde tutmak ve 
pandemi eğrisini düzleştirme ve ölüm sayısını en aza 
indirme amacıyla başlatılan geniş çaplı halk sağlığı 
kısıtlamalarına uymayı sağlamak için ailelere acil gelir 
desteği sunmak önemlidir. Benzer şekilde hükümetler, 
krizin sosyal etkilerini en aza indirmek için benzersiz 
ekonomik toparlanma planları uygulamalıdır. Sağlık 
şokları ve ekonomik şoklar iç içedir. Ülkeler pandeminin 
yayılmasını ne kadar çabuk kontrol altına alabilirse sağlık 
ve ekonomi sektörlerindeki sarsıntıların sonuçları da o 
kadar sınırlı kalacaktır. Eğer ekonomik şokla mücadele 
edilemezse insanların sağlığı daha da zarar görebilir. 

Uluslararası deneyim göstermektedir ki; en muhtaç 
kişilerin tespit edilmesine ve desteklenmesine 
odaklanan ve doğru zamanda başlatılmış politika 
aksiyonları ile sağlıktaki ve ekonomideki şoklar 
hafifletilebilmektedir

12
. En muhtaç kişiler denmesinin 

sebebi şokların herkesi eşit derecede etkilememesidir. Bu 
en savunmasız ve arkada bırakılması en muhtemel 
bireyler ve gruplar, geçiş fazının tüm karar alma anlarında 
özellikle dikkate alınmalıdırlar. 

Toparlanma; esenliği belirleyen koşulların (sosyal, 
çevresel ve sağlıkla ile ilgili koşullar) yeni normalde 
merkeze yerleştirileceği farklı bir ekonomiye – daha eşit, 
içermeci ve sürdürülebilir – zemin hazırlamalıdır. Bu, BM 
COVID-19 acil sosyoekonomik yanıtı çerçeve raporunda 
da ortak sorumluluk ve küresel dayanışma üzerinden 
vurgulanmştır

13
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Şekil 4. Sosyal ve ekonomik etki fazları 
 

 

Sosyal ve Ekonomik 
Etkinin 2. Fazı 

Cinsiyet eşitliği 
kazanımlarının 
kaybedilmesi 

Gıda kıtlığı 

Gönüllü (informal) bakım 
eksikliği ve yaşlıların 

giderek izole olması 

Yoksulluk 
riskinde artış Sosyal ve Ekonomik 

Etkinin 3. Fazı Uzun dönemli 
hastalıklar 

Artan 
eşitsizlik 

Sosyal 
dayanışmanın 
kırılması Suç 

artışı 
Ruh sağlığı 
problemleri 

İşsizlikte artış ve 
işsizlik seviyesinin 
yüksek seyretmesi 

İntihar 
artışı 

Önlenebilir hastane 
yatışlarında artış Barınma güvencesizliği - 

artan evsizlik 
 

İşletmelerin 
kapanması 

Toparlanmanın yavaşlaması ve 
coğrafi bölgeler arasında 
ekonomik ve sağlık 

uçurumlarının büyümesi 

Önlenebilir hastane 
yatışlarında artış Sosyal ve Ekonomik 

Etkinin 1. Fazı 
İş kaybı 

Suça sürüklenme, tefecilik ve 
organize suça katılma Stigma ve yabancı 

düşmanlığı 

İstenmeyen çocukluk 
deneyimleri 

Uzun süreli 
işsizlik 

Okullaşmada geride 
kalan dezavantajlı 
çocuklar Artan aile 

stresi 

Öğretim, 
istihdam ve 
eğitimden 
kopma 
düzeyinde artış 

Alkolizm ve 

bağımlılık 

Alkol tüketiminde 
artış 

Aşırı mortalite ve 
morbidite 

Cinsiyete dayalı 
şiddette artış 

İstihdam güvencesi 
eksikliği ve eksik istihdam 

Yoksullukta ve yoksulluk 
sınırının altında maaş 
alan kişilerde artış 

Açlık – gıda ve yakıt 
güvencesizliği 

Kenara itilmiş popülasyonlarda, sağlığı bozuk 
kişilerde ve sağlık sistemleri kırılgan olan 
bölgelerde yüksek enfeksiyon ve ölüm 

oranları  

Stres ve anksiyete 
seviyesinde artış 
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Acil sağlık sistemi yanıtı kritik olsa da kamu politikasını 
harekete geçiren asıl araç, sağlık sektörünün dışında, mali 
politika ve sosyal korumadan sorumlu kişilerin ellerindedir. 
Sosyal koruma sistemleri zayıf olan ülkeler sağlık ve 
ekonomideki şoklara yanıt vermede daha çok 
zorlanmaktadır. Uyum direnci daha yüksek sağlık 
sistemleri ve sosyal sistemler inşa etmek için her ikisinde 
de kamu fonlaması artarak devam etmelidir. Bu, siyasi bir 
tercihtir. Ekonomik toparlanma, orta vadede sağlık ve 
sosyal koruma sistemlerinde parasal tasarrufa 
dönüşmemelidir. 

COVID-19’un neden olduğu aşırı morbidite ve mortaliteyi 
azaltmak ve giderek artan sağlık eşitsizliklerini önlemek 
için toparlanma çabaları ve geçiş tedbirleri, aşağıda 
sıralanan ve birbirini karşılıklı olarak güçlendiren 
önceliklere odaklanmalıdır:  

Sosyal dokuyu güçlendirin: Güçlü bir sosyal doku, 
kimseyi arkada bırakmayacak şekilde sosyal içermeyi ve 
dayanışmayı teşvik eder. Sağlık gereksinimlerinin ve 
sosyal ihtiyaçların eşit şekilde karşılanmasını temin ederek 
yaşam süresi boyunca bireylerin ve ailelerin sağlığını ve 
kalkınmasını destekler.  

• Toplum temelli kurumların ve sivil toplum örgütlerinin 
finansal olarak desteklenmesine öncelik vererek yaşlı ve 
evsiz kişilere yönelik yerel gönüllük programlarını 
sürdürün ve toplumsal uyum direncini güçlendirin. 

• İnsanların sanal ortam üzerinden birbirine tutunabilmesi, 
temel ihtiyaç malzemesi ve hizmet yardımı alabilmesi ve 
hatta bilgi edinebilmesi için internet erişimi 
olmayanlara bu erişimi açın. 

• Çocuklar ve gençler dahil ihtiyaç sahipleri için güvenli 
evlere, aile içi şiddet mağdurları için acil yardım hatlarına 
erişim imkânı sunun, bu imkanları iyileştirin ve bu 
imkanları sağlayan yerleri finansal olarak destekleyin. 

• Çocukların (özellikle de yoksul ailelerin çocuklarının) 
gelişim dönemi için kilometre taşı sayılan aşamaları 
kaçırmamaları için okul öncesi programları (early 
years programmes) hayata geçirin. 

• Sosyal reçete (social prescribing), sosyal yardım ve 
akran desteği mekanizmalarını kullanarak birinci 
basamak sağlık hizmetlerinde ve toplumda, ruh 
sağlığı uygulamalarını üst boyuta taşıyın. 

• COVID-19’un direkt etkilerini en aza indirmek için iş 
yerlerinde çalışanları korumaya yönelik olarak iş 
güvenliği ve sağlık tedbirlerini iyileştirin. 

Ekonomik esenliği koruyun: Ekonomik esenlik, orta ve 
uzun vadeli geçim esnekliğini ve sürdürülebilirliğini teşvik 
ederken ihtiyacı olan herkese finansal koruma sağlar. Bu, 
yoksulluk oranlarında artışı ve gerek iş gücü 
piyasalarındaki beceri tabanının gerekse sektörler 
genelinde ekonomik kapasitenin bozulmasını önleyerek 
sağlığı ve toparlanmayı destekler. 

• Sistemden istifade edemeyen kişileri kapsama alarak ve 
temel sağlık malzemelerine (gıda, yakıt ve barınma dahil) 
erişimi mümkün kılarak sosyal koruma programlarının 
kapsamını genişletin ve devam ettirin.  

• Ne fiziksel mesafe tedbirleriyle ne de COVID-19’u kontrol 
altında tutmaya yönelik diğer tedbirlerle alakası olmayan 
ama sosyal yardımlardan istifade etmenin önünde 
duran idari engelleri gevşetin. 

• Gelir güvencesinin yeterliliğini arttırın ve sonraki 
dalgaları ve geçişleri destekleyin. 

• İşgücü piyasasının toparlanmasını, düzelmesini ve 
işe dönüşü destekleyin ve bunların cinsiyete duyarlı bir 
şekilde yapılmasını sağlayın. 

Güçlü bir sosyal doku ve ekonomi sağlamak için huzur ve 
istikrar temin edin. Bu, fiziksel güvenliğin temin edilmesi 
yoluyla sağlığı ve toparlanmayı ve aynı zamanda 
COVID-19 toparlanma ve geçiş süresince insan haklarının 
teşvik edilmesini ve korunmasını destekler. 
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Ortak kolaylaştırıcılar: 
yönetişim, veri analitiği, dijital 
teknolojiler, iletişim 

 

Yönetişim 

COVID-19 geçiş fazını yönetmek, mevcut yönetişim 
mekanizmaları arasında bağlantı kurulmasını ve 
kompleks bir ortamda çalışmayı gerektirir. COVID-19 
tehlikesi hükümeti bütünüyle içine alan bir yönetişim 
yaklaşımı gerektirir ki, çoğu ülke bunu kısa bir süre içinde 
devreye alabilmiştir. Geçiş fazı süresince acil yanıt devam 
etmelidir. Bu yanıt; halk sağlığı ve sağlık hizmetleri 
kapasitesi, bireysel ve toplumsal uyum direnci ve davranış 
limitleri ve ekonomik ve sosyal etki ile dengeli olmalıdır. 
Bunu başarmak için, acil yanıt yönetişim mekanizması ile 
diğer yönetişim mekanizmaları arasında (halk sağlığı ve 
sağlık hizmetleri, toplumsal sağlık ve esenlik aksiyonu ve 
ekonomik ve sosyal zararı azaltma mekanizmaları) bir bağ 
kurulmalıdır. Bu, bir taraftan sektörel aksiyondan gelen iki 
yönlü girdileri güçlendirmek; diğer taraftan yönetişimin 
yatay doğasını yaşatmak demektir. 

Bu karmaşıklığın tam ortasında görev ve 
sorumlulukların net olduğu etkili eşgüdüm 
mekanizmalarını idame ettirmek önemlidir. Söz konusu 
mekanizmalarda, paydaşların bildiği ve kabul ettiği ve 
kısıtlamaları modüle eden (gevşetme / yeniden başlatma) 
önceden belirlenmiş tetiklerin olduğu net sorumluluk ve 
hesap verilebilirlik çizgileri olmalıdır. Ön planlamayı şeffaf 
bir biçimde uygulamak katılımı ve desteği teşvik edecektir. 

Veri analitiği 

İstenilen sonuçlara ulaşmak için halk sağlığı 
kararlarının veriye dayalı olması gerekir. COVID-19’un 
farklı alanlardaki (güçlü sürveyans sistemleri, esnek ve 
adapte edilebilir sağlık sistemleri, sosyal ve davranışsal 
öngörülerden faydalanma ve istenmeyen sosyal ve 
ekonomik etkilerin zararı azaltma) etkilerini yakından 
izlemek için ulusal ve yerel düzeyde farklı veri ve bilgi 
sistemlerinin entegrasyonunu göz önünde bulundurmaya 
ihtiyaç vardır.  

Ülkeler, COVID 19’un gidişatının ve etkilerinin bölge ve 
ülke düzeyinde anlaşılmasını ve gerçek zamanlı olarak 
izlenmesini mümkün kılmak için bir veri paneli aracılığıyla 
organize edilmiş uygun bir göstergeler seti 
oluşturmalıdırlar. Göstergeler cinsiyet, yaş ve 
sosyoekonomik statü şeklinde ayrılmalıdır. Bu veri paneli, 
aşağıdaki gibi gruplanan farklı değişken ve gösterge 
setlerini içermelidir: 

• Halk sağlığı ve sağlık hizmeti sunucularının 
epidemiyolojisi, kapasitesi ve doygunluğu. 
Pandeminin gelişimini ve etkilerini izlemek için. 

• Genişletilmiş (dual) hizmet kapsamı ve sunumu 
göstergeler paneli. Çift yönlü (dual-track) sağlık sistemi 
yönetimi için COVID-19 olan ve olmayan kişilerdeki 
mortalite ve hizmetten faydalanma örüntüleri hakkında 
bilgi veren ana takip göstergelerini kullanmak. 

• Davranışsal içgörüler. Farklı tedbirlerin popülasyon 
üzerindeki mental ve fiziksel etkilerini ve aynı zamanda 
halkın bu tedbirlere uyma isteğini ve yetisini izlemek. 

• Sosyal ve ekonomik göstergeler. Sosyal koruma, 
ekonomik sonuçlar ve kamu huzuru ve emniyeti 
konularına özellikle dikkat edecek şekilde sosyal ve 
ekonomik etkileri izlemek.  

Bu gerçek zamanlı izleme aracı, veri ve enformasyon 
sunarak ülkelerin ve partnerlerin COVID-19 geçiş ve 
toparlanma sürecindeki gidişatı doğru şekilde takip 
etmeleri için önemli olacaktır. 

Dijital teknolojiler 

Dijital teknolojiler, Üye Devletler tarafından ulusal 
COVID-19 yanıt çabalarının ayrılmaz bir parçası olarak ve 
geçiş fazında önleme ve kontrole ilişkin geleneksel halk 
sağlığı yaklaşımlarına yardımcı olarak aktif şekilde 
kullanılmaktadır.
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Uygun dijital çözümlerin kullanımı, sağlık sistemlerini 
ve halk sağlığı kapasitesini tamamlamaya ve 
desteklemeye hizmet edebilir. Bunlar, özellikle de 
hastalara güvenli ve uzaktan bakım sunmaya, halkla 
güvenilir bilgi paylaşmaya ve insanların hastalığı 
anlamasına yardımcı olmaya ve farklı yanıt tedbirlerini 
desteklemeye yardımcı olabilecek teknolojilerdir. Bu dijital 
çözümlerin, insan haklarına ve ülkenin yürürlükteki tüm 
mahremiyet yasalarına uygun olması azami önemlidir. Bu 
araçların önemli özelliklerinden biri, COVID-19’u kontrol 
altına almak ve gerçek zamanlı kararlar almaya yardımcı 
olmak için ülkelerin gelişmeleri izlemesini sağlayacak 
güncel ve güvenilir bilgi sunabilmeleridir.  

Bu uygulamaların ve dijital çözümlerin uygun test 
stratejileri ile birlikte kullanımı, virüsün dolaşım seviyesi 
hakkında bilgi vermek, fiziksel mesafe ve geniş çaplı halk 
sağlığı önlemlerinin etkililiğini değerlendirmek ve 
kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik adımlar hakkında 
bilgi sunmak açısından özellikle anlamlı olabilir. 

Özellikle de mobil filyasyon (temas takibi) 
aplikasyonlarına ilgi son dönemde artmıştır. Bunlar, 
COVID-19 tanısı alan bireylerin temas ettiği kişileri manuel 
olarak izleme zahmetini ortadan kaldıran kolaylaştırıcı 
yollar olarak bazı ülkelerin gündemine girmiştir. Bireylerin 
takibini gerektiren bu gibi aplikasyonlar, her ne kadar 
kişisel bilgilere gerek olmadan çalışsalar da belli ki 
mahremiyetle ilgili kaygıları da beraberinde getireceklerdir. 
Bu çözümlerin etkililiği ve etik sonuçları yeni yeni 
incelenmeye başlamıştır. Ortaya anlamlı sonuçlar 
dökebilmesi için bu uygulamaların popülasyonun %40-70’i 
tarafından aktif bir şekilde kullanılması gerektiği tahmin 
edilmektedir. Bunun için, söz konusu çözümler ve bunların 
veri kullanımı şeffaf olmalı ve bunların kullanımı için halk 
arasında güven tesis edilmelidir. 

Etik ve mahremiyet incelemesi, denetim mekanizması ve 
kullanımdan kaldırma hükmü gibi gerekli önlemler alındığı 
sürece, pandemi bağlamında olağanüstü koşullar gereği 
dijital çözümler kullanılabilir. Aşağıda bu gibi dijital 
çözümlerin tasarım ve uygulamasına ilişkin hususlar 
verilmiştir: 

• yürürlükteki mevzuata ve mahremiyetle ilgili 
düzenlemelere uygun olmalıdır 

• kullanımı isteğe bağlı “opt-in” olmalıdır 

• basit ve anlaşılır bir dille oluşturulmuş kullanıcı onay 
formu bulunmalıdır 

• saklanan ve iletilen tüm veri için uygun güvenlik önlemleri 
alınmış olmalıdır 

• toplanan verinin yalnızca belirtilen amaç doğrultusunda 
kullanılacağı ve kısa süre sonra geri alınamaz şekilde 
imha edileceği garanti edilmelidir 

İletişim 

İletişim yaklaşımının niteliği, davranış değişikliğine tesir 
etmede ve acil yanıt tedbirleri ile ilgili karar alma sürecine 
katılımın teşvik edilmesinde esastır. 

İletişim basit olmalıdır. Sağlık otoriteleri, ilettikleri 
mesajların/bilgilerin alıcı kitle tarafından anlaşılıp 
anlaşılmadığını teyit etmek için mekanizmalara sahip 
olmalıdır. Dahası, ülkelerin de genel iletişim stratejilerinin 
bir parçası olarak yanlış bilgi ve infodemi (aşırı ve asılsız 
bilgi) ile mücadele etmek için mekanizmaları olmalıdır.
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Kamu güveni inşa etmek için güncel, etkili, kanıta dayalı ve 
dürüst iletişim gereklidir. Yanlış beklentilere sebep 
olmamak ve insanlara geçiş fazının inişli çıkışlı dönemler 
içerebileceğini anlatmanın yollarını bulmak önemlidir. Öyle 
ki, geçiş döneminde kısıtlayıcı tedbirler kaldırılabileceği 
gibi hastalığın dirilmesi durumunda tekrar uygulanmaya da 
başlayabilir. 

Halk, gerek riskler gerekse geniş ölçekli halk sağlığı 
tedbirlerinin gevşetilmesinde ve sıkılaştırılmasında 
kullanılan tetikleyiciler hakkında bilgilendirilmelidir. Ülkeler, 
bunun için şeffaf bir yaklaşım benimsemeye teşvik 
edilmektedir. Risk ile ilgili iletişim, risk algısının, risk 
tutumlarının ve iletişim kuran otoriteye duyulan güvenin 
altında yatan faktörlerin sağlam bir şekilde anlaşılmasına 
dayanmalıdır. Sağlık otoriteleri aynı zamanda, medya 
aracılığıyla oynadıkları kritik rolün altını çizmeli ve geçiş 
döneminin tedbirlerde (gerek gevşetme gerekse 
sıkılaştırma yönünde) değişiklik yapmayı gerektirebilecek 
bir belirsizliği de beraberinde getirdiğini vurgulamalıdır. 
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Sonuç sözleri 

 
Geçiş dönemindeki değişiklikler, halk sağlığı 
prensipleri, ekonomik ve toplumsal hususlar ışığında 
yapılmalıdır. Geçiş fazı; ulusal, yerel ve hatta topluluk 
düzeyindeki kesintisiz risk değerlendirmelerine göre 
sürekli olarak güncellenen esnek ve elastik bir acil yanıt 
gerektirir. Bu esnek yanıt, hastalık yayılımını sağlık 
sisteminin idare edebileceği güvenli bir seviyede kontrol 
altında tutmayı ve önlenebilir mortalite ve morbiditeyi en 
aza indirmeyi sağlamalıdır. COVID-19 yanıtı değiştirilirken 
herkes için “aynı ve tek bir” yaklaşım kullanılamaz. 
Hastalığın bulaşma örüntüleri, halk sağlığı ve sağlık 
hizmetleri kapasitesi, toplum davranışı ve ekonomik durum 
bakımından her ülkenin yaşadıkları kendine özgü 
olduğundan ülkeler, öngörülen riskleri ve faydaları titizlikle 
dikkate alarak değişiklikleri farklı zamanlarda ve hızda 
gerçekleştirmeyi seçebilirler. 

Bulaşmanın düşük veya sıfır seviyesinde yatay seyrettiği 
aşamaya ne zaman, nerede ve nasıl geçileceği kararı, 
mümkün olan en güncel kanıtlara dayanmalıdır. Bunu 
yaparken COVID-19’un yeni bir virüs olduğu ve konuyla 
ilgili hala büyük bir belirsizliğin hâkim sürdüğü 
unutulmamalıdır. Politika hususları, bu belirsizliği kabul 
ederek ve yeni kanıtlar ışığında güncellenmelidir. 
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Belarus 
Belçika 
Bosna Hersek 
Bulgaristan 
Hırvatistan 
Kıbrıs 
Çekya 
Danimarka 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Gürcistan 
Almanya 
Yunanistan 
Macaristan 
İzlanda 
İrlanda 
İsrail 
İtalya 
Kazakistan 
Kırgızistan 
Letonya 
Litvanya 
Lüksemburg 
Malta 
Fas 
Karadağ 
Hollanda 
Kuzey Makedonya 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 
Moldova Cumhuriyeti 
Romanya 
Rusya Federasyonu 
San Marino 
Sırbistan 
Slovakya 
Slovenya 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Tacikistan 
Türkiye 
Türkmenistan 
Ukrayna 
Birleşik Krallık 
Özbekistan  


