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Yönetici özeti 

Şehirlerde ve diğer kentsel yerleşimlerde 
hazırlık, COVID-19’a karşı verilecek etkili 
ulusal, bölgesel ve küresel yanıt için kritiktir. 
Bu ortamlar, hazırlığı etkileyen kendine has 
dinamiklerle karşı karşıyadır – buralar, 
seyahatlerin ana istasyonudur, nüfus 
yoğunluğunun fazla olmasından dolayı 
hastalığın yayılma riskinin daha yüksek 
olduğu yerlerdir ve birçoğu bir uçtan diğerine 
toplu taşıma ağları ile örülmüştür. Çeşitli alt 
popülasyonların farklı farklı sosyokültürel 
ihtiyaçları vardır ve içlerinde savunmasız 
gruplar da barındırırlar. Bazısı, kalabalık ve 
standartları karşılamayan evlerde güvenli su, 
sanitasyon ve hijyen altyapısı olmadan 
yaşar. Kaçak gecekondularda yaşayanlar da 
genellikle işsizdir veya kayıt dışı ekonomiye 
bağımlıdır. Şehirler, gelişmiş tıbbi tedavi 
merkezlerine de ev sahipliği yapar ve daha 
büyük sağlık sistemlerinin kritik parçasıdırlar. 
Yerel yönetimler, yönetişimden ve politika 
yapmaktan sorumludur ve acil durum 
yönetimi döngüsünün her aşamasında 
(hazırlık aşamasından COVID-19 
müdahalesine ve toparlanma aşamasına 
kadar) önemli bir rol oynarlar. 

Herhangi bir halk sağlığı tedbirinin etkili 
olabilmesi için, uygulanabilir olması ve uyma 
isteği uyandıracak şekilde hazırlanması 
gerekir. Kent yönetimleri, 

• çok sektörlü, tüm yönetimi ve tüm toplumu 
içine alan koordineli bir yaklaşım 
benimsemelidir 

• yönetişim kademelerinin hepsinde 
eşgüdümü ve birlikteliği teşvik etmelidir 

• var olan tehlikeleri ve hassasiyetleri tespit 
etmelidir 

• savunmasız alt popülasyonları belirleyip 
eşit şekilde korumalıdır 

• sağlığı ilgilendiren konularla, kurallarla ve 
algılarla kurulan ilişkilerin sosyal ve kültürel 
farklılıklardan etkilenebileceğini dikkate 
almalıdır 

• kayıt dışı sektör veya ekonomiye olan 
bağımlılığın boyutunu düşünmelidir 

• bilgiyi en uygun aktarma yollarını 
düşünmelidir 

• temel hizmetlerin kesintisiz bir şekilde 
sunulmasını temin etmelidir 

• sağlık tesislerinin COVID-19’a hazırlıklı 
olmasını sağlamalıdır ve takviye kaynak 
belirleyip seferber etmelidir 
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• yeterli barınma imkanı temin etmeli, 
evsizlik riskini azaltmalı ve dışarı göçü ve 
hareketliliği öngörmelidir 

• ruh esenliğinin iyi tutulmasına gereken 
önemin verilmesini sağlamalıdır 

• tedbirlerin mümkün olduğunca sağlam bir 
kanıt temeline dayanmasını sağlamalı ve 
bunların yaşam ve geçim üzerindeki nihai 
etkisini değerlendirmelidir. 

COVID-19 stratejik hazırlık ve yanıt planına 
(SPRP)1 ve COVID-19 stratejisi 
güncellemelerine2 ek olarak, şehirlerdeki ve 
kentsel yerleşimlerdeki yerel yönetimlerin 
COVID-19’a karşı sağlam bir yanıt 
geliştirmeye hazırlıklı olabilmek için 
odaklanması gereken dört ana alan vardır: 

• sağlık riskleri ve etkilerine karşı etkili yanıt 
hazırlığında koordineli yerel planlar  

• risk ve kriz iletişimi ve halka kulak vererek 
(community engagement) tedbirlere 
uymayı teşvik etme 

• özellikle fiziksel mesafe, el hijyeni ve 
solunum hijyeni kuralları gibi halk sağlığı 
tedbirlerine bağlamsal açıdan uygun 
yaklaşımlar geliştirme 

• COVID-19 sağlık hizmetlerine erişim ve 
temel hizmetlerin devamlılığı. 

Toparlanma süresince veya salgın pikleri 
arasında, şehirler ve kentsel yerleşimler, 
“COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve 
sosyal tedbirlerin düzenlenmesi hakkındaki 
geçici rehbere”3 başvurmalıdır. Buna 
başvurmadaki amaç tedbirlerin, belirtilen 
hususlarla uyumlu olarak, hastalığın dirilmesi 
riskine karşı dengeli bir biçimde ve 
yayılmanın tırmanmasını hızlıca tespit 
edecek şekilde gevşetilmesini temin etmektir. 
COVID-19’a yönelik acil aksiyonlar, mevcut 
veya gelecekteki sağlık acil durumları için 
sürdürülebilir kapasite gelişimine zemin 
hazırlamalıdır. COVID-19 deneyimlerinin 
dokümantasyonu, öğrenilmesi ve paylaşımı, 
gelecekteki acil sağlık durumlarının risk ve 
etkilerini azaltmak için daha hazırlıklı olmaya 
yardımcı olacaktır. 



Yerel Yönetimler İçin Geçici Rehber 4 

 

 
 

I. Giriş 

Şehirler ve diğer kentsel yerleşimler COVID-
19 riski altındadır. Kalabalık nüfusa sahip 
birçok yerde yüksek vaka sayıları ve ölümler 
görülmüştür. Bu, virüsün bu gibi yerlerde ne 
kadar kolay ortaya çıktığını ve yayıldığını 
göstermektedir. Kentsel ortamların karşı 
karşıya oldukları kendilerine has dinamikler, 
COVID-19 dahil her türlü acil sağlık 
durumuna hazırlıklı olmadaki başarıyı 
doğrudan etkilemektedir. Bu dinamikler 
yönetimlerin etkili bir acil yanıt geliştirebilme 
kapasitesini şekillendirir ki bu, başkalarının 
deneyim ve iyi uygulamalarından ders 
çıkarma, henüz herhangi bir acil halk sağlığı 
durumu belirmeden hazırlıklı olmaya yönelik 
uygun tedbirleri hayata geçirme ve bunları 
gerektiği gibi değiştirme ihtiyacının da altını 
çizer. 

II. Hedef kitle ve amaç 

Bu doküman, şehirlerde ve diğer kentsel 
yerleşimlerde yerel yönetimlere, liderlere ve 
politika yapıcılara, etkili yaklaşımlar belirleme 
– kentsel hassasiyetleri dikkate alarak – ve 
kentsel ortamlarda COVID-19 ve benzeri 
olaylara karşı daha koruyucu, hazırlıklı ve 
hazır olmayı mümkün kılan ve güçlü bir yanıt 
ve toparlanma sağlayan aksiyon önerilerini 
uygulamada yardımcı olmayı amaçlar. Bu 
rehber, kentsel ortamlara özgü ana konuları 
ele alır ve diğer COVID-19 dokümanlarına 
(DSÖ stratejik hazırlık ve yanıt planı [SPRP]1 
ve strateji güncellemeri2 dahil) tamamlayıcı 
niteliktedir. Kapsamlı veya buyurucu bir 
belge niteliği taşımaz. 

“Kentsel ortam” teriminin farklı pek çok 
tanımı vardır. Terim, bu doküman 
çerçevesinde belirli idari ve siyasi sınırlar 
içinde olabilen büyük ve yoğun nüfuslu 
alanlar anlamına gelir4. 

III. Kentsel ortamlar neden 
kendilerine özgüdür? 

Şehirler – buna mega şehirler de dahildir -, 
oldukça karmaşık yerleşimlerdir. Bölgesel ve 
küresel olarak birbirlerine ve komşu 
kasabalara, kırsal alanlara ve göçmenlerin 
geride bıraktıkları yerlere bağımlıdırlar. 
Genellikle yerel, ulusal ve uluslararası 
merkez işlevi görürler. Buralara girişi 
sağlayan önemli noktalar vardır (örn, hava 
limanları, deniz limanları, kara sınır 
noktaları). Bu gibi ulaşım güzergahları 
genellikle hastalığı bulaştıran odaklar olurlar. 
Yüksek nüfus yoğunluğu göz önünde 
bulundurulduğunda, bulaşıcı hastalıkların 
yayılma riski özellikle de insan sıkışıklığının 
olduğu yerlerde (örn, kalabalık kaldırımlar, 
süpermarketler, kalabalık kültür, spor ve din 
etkinlikleri) daha yüksektir ve buralarda 
yaşayan halk bir yerden diğerine gitmek için 
şehrin her yerine uzanan kalabalık toplu 
taşıma ağına bağımlıdır. Ayrıca kalabalık ve 
standardın altında evlerde, umumi tuvalet 
kullanarak, temiz su, sanitasyon ve hijyen 
altyapısı (WASH) eksik şekilde yaşayan 
topluluklar da vardır. 

Kentsel alanlarda, farklı sosyokültürel 
ihtiyaçlara sahip ve COVID-19 dahil daha 
pek çok acil halk sağlığı tehdidine karşı 
savunmasız olan grupların yaşadığı alt 
popülasyonlar ve mahalleler de bulunur (bkz. 
Tablo 1’deki örnekler). Dünyanın birçok 
yerinde yaşanan kırdan kente hızlı göç, 
plansız ve yönetilemeyen şehirleşmeye ve 
dolayısıyla kaçak yerleşimlerin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Bu tür yerlerde 
yaşayan kişilerin önemli bir kısmı genellikle 
işsizdir veya hayatta kalmaları kayıt dışı 
istihdama bağlıdır. Ayrıca, kulaktan kulağa 
da dahil olmak üzere bilginin çok farklı 
kaynaklardan yayılıyor olması, kentsel 
alanlarda acil sağlık sorunlarını 
şiddetlendirebilecek mahiyette asılsız 
bilgilerin ortaya çıkma riskini arttırmaktadır. 
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Tablo 1: 

COVID-19 salgınları bağlamında 
kentsel ortamlardaki savunmasız 
gruplara örnekler 
• Kaçak yerleşimler 

• Kent yoksulları 

• Evsizler ve yetersiz barınma koşullarında 
yaşayan kişiler 

• Mülteciler ve göçmenler, emek piyasaları 

• Özellikle de yalnızlık riskiyle karşı karşıya 
olan yaşlılar 

• Kronik rahatsızlığı olanlar 

• Toplumda bir kenara itilmiş kişiler 

• Fiziksel mesafe tedbirleri sebebiyle kişiler 
arası şiddet riski veya kendi kendine 
zarar verme riski taşıyan kişiler 

Şehirler genellikle, üçüncü basamak ve 
uzman tedavi hizmeti veren sevk 
merkezlerinin bulunduğu yerlerdir. Ancak 
bunlardan bazısı – bazen finansal 
engellerden dolayı – tedavi erişimi kısıtlı 
büyük popülasyonlara hizmet eder veya 
hasta sayısı bir anda arttığında talebe cevap 
veremeyecek hale gelir. Bu hastaneler ve 
sağlık tesisleri genellikle, parçası oldukları 
yerel ve ulusal sağlık sistemlerinin gücü için 
kritik seviyede önemlidirler. Şehirler aynı 
zamanda tıbbi ve insani yardım kabulü için 
giriş noktalarıdır. 

Bu dinamiklerin tamamı şehirler ve diğer 
kentsel yerleşimler için özgün hazırlık 
tedbirleri almayı gerektirmektedir. Aciliyet 
gerektiren sağlık zafiyetlerinin ve sosyal 
eşitsizliklerin varlığı, en savunmasız 
popülasyonların ihtiyaçlarını ele almayı ve 
içermeci bir şekilde uyum direnci inşa etmeyi 
gerekli kılar. Yerel yönetimlerin yönetişim ve 
politika yapma sorumluluğu vardır. Bu 
sorumluluklar, genellikle bir takım halk 
sağlığı veya sağlık hizmetlerini içerir ve 
bütün bir acil durum yönetim döngüsünde 
önemli rol oynar (hazırlık aşamasından 
COVID-19 yanıt ve toparlanma aşamalarına 
kadar). Bu, krizlerle mücadele etmek için 
yeni yönetişim düzenlemelerinin ve 
ortaklıkların hızlı bir şekilde tesis edilmesini 
içerir. 

IV. COVID-19 için kentsel 
hazırlık planlamasına ilişkin 
hususlar 

Şehirlerde ve kentsel yerleşimlerde optimal 
hazırlık, COVID-19’a karşı etkili ulusal, 
bölgesel ve küresel yanıt için kritiktir. 
Stratejik hazırlık ve yanıt planı1; strateji 
güncellemeleri2 ve kritik hazırlık, hazırlıklılık 
ve yanıt aksiyonları5, bütün ülkelerin COVID-
19’a karşı dikkate alması gereken hususları 
ve aksiyonları sunmaktadır. Herhangi bir halk 
sağlığı tedbirinin etkili olabilmesi için, 
uygulanabilir olması ve uyma isteği 
uyandıracak şekilde hazırlanmış olması 
gerekir. Dolayısıyla acil durum yönetiminin 
her aşamasında sağlık sektörü ve diğer 
sektörlerde planlama yaparken kentsel 
yönetimler, aşağıdaki konularda da 
sorumluluk üstenmelidir. 

1. Tedbirlerin etkili şekilde 
uygulanabilmesinde yerel kaynaklardan 
faydalanmaya hazırlıklı olmak için çok 
sektörlü, tüm yönetimi ve tüm toplumu 
içine alan koordineli bir yaklaşım 
benimsemelidir (bkz. Tablo 2’deki 
örnekler). Bu, kamu hizmetlerinin yerelde 
nasıl organize ve finanse edildiğini ve sivil 
toplum ile özel sektörün oynadığı rolü de 
hesaba katmayı içerir. 

 

Tablo 2: 

Kentsel ortamlarda COVID-19 
hazırlığına dahil olması gereken 
sektörlere örnekler 
• Sağlık  

• Sosyal hizmetler / koruma 

• Ruh sağlığı hizmetleri 

• Ulaştırma 

• İskân ve enerji 

• Eğitim 

• İletişim 

• Su, sanitasyon, hijyen 

• Sivil savunma, güvenlik 

• Ticaret ve ekonomi 

• Veterinerlik ve hayvan sağlığı 

• Meclis üyeleri 

• … ve dahası 
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2. Ulusal seviyeden orta (örn, devlet) ve 
belediye/yerel kademelere kadar 
yönetişim kademelerinin hepsinde 
eşgüdümü ve birlikteliği teşvik 
etmelidir. 

3. COVID-19’un yanı sıra eş zamanlı olarak 
ilgilenilmesi gereken acil sağlık 
meselelerine yol açabilecek mevcut 
tehlikeleri ve hassasiyetleri tespit 
etmelidir. Bu, epidemiyolojik riske dayalı 
yerel risk değerlendirmelerinden, profil ve 
haritalama çalışmalarından ve halk sağlığı 
tedbirlerinin uygulanması neticesinde 
ortaya çıkabilecek risk öngörülerinden 
yararlanmayı da içerir. 

4. Daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalma 
riski bulunan savunmasız alt 
popülasyonları belirleyip eşit şekilde 
korumalı (bkz. Tablo 1) ve bu kişilere 
uzanabilecek partnerleri tespit etmelidir. 
Bu, pandeminin ve halk sağlığı 
tedbirlerinin ruh sağlığı üzerindeki olası 
etkilerini dikkate almayı ve temel sosyal 
hizmetlerin kesintisiz bir şekilde 
sunulmasının yanı sıra birtakım 
güvencelerin hayata geçirilmesini içerir. 

5. Alt popülasyonlarda, sağlığı ilgilendiren 
konularla, kurallarla ve algılarla kurulan 
ilişkilerin sosyal ve kültürel 
farklılıklardan etkilenebileceğini dikkate 
almalıdır. Bu durum halk sağlığı 
tedbirlerinin yerel düzeyde kabulünü ve 
etkililiğini etkileyebilir. Bunun için, 
derneklerle veya itibar edilen bazı 
etnik/dini medya kanallarıyla birlikte 
çalışılabilir. İşte bu nedenle farklı kitlelere 
ve topluluklara göre hazırlanıp uygun 
yollarla aktarılan net halk sağlığı mesajları 
vermek önemlidir. Vefatların 
yönetilmesinde kültürel ve dini gelenekler 
de diğer önemli hususlardandır. 

6. Özellikle toplumun daha yoksul kesimleri 
için önemli bir geçim kaynağı ve belki de 

gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaç malzemesi 
kaynağı olan kayıt dışı sektör veya 
ekonomiye olan bağımlılığın boyutunu 
düşünmelidir. Kayıt dışı sektörleri ve 
geçim kaynaklarını sekteye uğratan 
tedbirler; popülasyonların uyum kabiliyetini 
etkileyebilir, temel hizmetlere erişimi 
tehlikeye atabilir, suç oranlarının ve 
emniyetin kötüleşmesine yol açabilir. 

7. İnternet ve cihaz erişimi de dahil bilgiyi en 
uygun aktarma yollarını düşünmelidir. 
Bu, acil yanıt koordinasyonunda ve halkla 
ilişkilerde söz konusu iletişim yollarının 
taşra idareleri ve diğer paydaşlar 
tarafından kullanılmasını da içerir. 

8. Acil tıbbi ve cerrahi hizmetler, cinsel sağlık 
ve üreme sağlığı hizmetleri, alkol ve 
uyuşturucu tedavisi, aşı, toplu taşıma, 
enerji altyapı ve arıza hizmetleri, iskân, 
haberleşme, sanitasyon ve enfeksiyon 
güvenliği gözetilerek yürütülen atık 
bertarafı gibi faaliyetler dahil olmak üzere 
temel hizmetlerin kesintisiz bir şekilde 
sunulmasını temin etmelidir. 

9. Sağlık tesislerinin COVID-19’a hazırlıklı 
olmasını sağlamalıdır ve takviye kaynak 
belirleyip seferber etmelidir. Bu sağlık 
tesisleri, toplum hizmeti amacıyla ve diğer 
sektörler için kullanıma açılmış yerel 
yönetimlere ait, hazırlık ve acil yanıt 
hizmetleri vermek üzere dönüştürülebilen 
veya bu tür faaliyetlere katkı 
sağlayabilecek yerler olabilir (örn, dini 
cemiyetler, üretim tesisleri). Bu, hasta 
talebinde ani bir artış öngörüsüyle sağlık 
tesislerine takviye destek sunacak 
personel ve tesislerin belirlenmesini 
kapsar (örn, stadyumlar, kongre 
merkezleri, oteller, yurtlar, askeri sağlık 
personeli, lojistik ve mühendislik sektörleri 
ve hatta orta/devlet ve ulusal/federal 
düzeyde daha üst otoritelerle işbirliği) 
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10. Popülasyondaki alt gruplar için yeterli 
barınma imkânı temin etmeli, evsizlik 
riskini azaltmalı ve dışarı göç ve 
hareketliliği öngörmelidir. Örneğin, söz 
konusu grupların vardıkları yerlerdeki 
yerel yönetimlerle irtibata geçerek 
yayılmayı kontrol altına alabilir ve bu 
kişilere sosyal koruma ve temel ihtiyaç 
desteği verilmesini sağlayabilir.  

11. Ruh esenliğinin iyi tutulmasına 
gereken önemi vermelidir. Örneğin, 
mümkün olan yerlerde açık alanları 
egzersiz amaçlı günlük kullanım için 
açabilir ve tedbir almak koşuluyla 
(kalabalığı önleme, fiziksel mesafe vb.) 
park gibi kamusal alanlara güvenli giriş 
izni verebilir. 

12. Tedbirlerin mümkün olduğunca 
sağlam bir kanıt temeline dayanmasını 
sağlamalı ve bunların yaşam ve geçim 
üzerindeki nihai etkisini 
değerlendirmelidir. Bunun için, proaktif 
bir şekilde benzer kentsel alanlarda 
COVID-19’un nasıl yönetildiğini 
araştırabilir, oralardaki deneyimleri 
öğrenip uygun şekilde adapte edebilir ve 
karşılıklı kanıt paylaşımı yapabilir. Yerel 
yönetimler, daha uzun süreli sağlık 
tehditlerine karşı sürdürülebilir kapasiteler 
inşa etmek için kendi COVID-19 
deneyimlerini genişletmelidir. 

V. COVID-19’a karşı etkili 
kentsel yanıt hazırlığında 
ana odak noktaları 

COVID-19’un yayılmasını önlemek ve benzer 
yıkıcılığa sahip başka olaylara karşı uyum 
direnci ve hazırlık geliştirmek için şehirler ve 
diğer kentsel yerleşimlerdeki yerel 
yönetimlerin odaklanması gereken dört ana 
konu vardır (daha fazla ayrıntı için bkz. Ek 1). 

1. Sağlık riskleri ve etkilerine karşı 
etkili yanıt hazırlığında koordineli 
yerel planlar 

Şehirler, merkezi hükümetlerin aldığı 
tedbirleri (örn, evde kal uyarıları ve kamusal 
alanların kapatılması) uygulamada ön 
cephededirler. Bunlar, ülke genelinde alınmış 
tedbirler veya ulusal çerçeveler 
doğrultusunda ihtiyaca göre düzenlenmiş 
tedbirler olabilir. Şehirler aynı zamanda 
sahadaki zorluklarla mücadele ederek – 
örneğin belirli savunmasız grupları hedef 
alan tedbirleri hayata geçirerek – çalışmalara 
destek olurlar.  

Her şehir ve kentsel yerleşim kendine 
özgüdür ve dolayısıyla COVID-19’a ve 
benzer yıkıcılıkta başka olaylara karşı alınan 
tedbirler yerel popülasyonların ihtiyacına 
cevap verebilsin diye, kendi yerel multi 
sektörel ve kurumlar arası planlarını 
geliştirmeli, adapte etmeli ve uygulamalıdır. 
Planlar, hızla değişen epidemiyolojik 
koşullara tepki verebilecek kadar esnek 
olmalıdır. Planların işe yaraması için yerel 
bağlamlar ve kapasiteler hesaba katılmalıdır. 
Yerel yönetimler, halihazırda COVID-19 
deneyimi olan benzer kentlerden de bir 
şeyler öğrenebilir. 
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Dahası, acil sağlık durumlarına müdahale 
ederken farklı hükümet kademeleri arasında 
eşgüdüm olması önemlidir. Adem-i 
merkeziyetçiliğe bakılmaksızın şehirler ve 
kentsel yerleşimler, ülkedeki daha üst 
otoritelerle koordinasyon sağlamalıdır6. 

Örnekler: 
• Birleşik Krallık’ta Londra, kurduğu Karşılıklı 

Yardım Birimi (Mutual Aid Unit) ile sistem 
genelinde gönüllü kişileri ve diğer halk 
sağlığı uzmanlarını görevlendirerek 
kapasite ihtiyacına karşılık vermektedir7. 

• Nijerya’nın Lagos, Abuja ve Kano 
şehirlerinde, COVID-19 Başkanlık Görev 
Gücü aracılığıyla, kapsamlı ve multi 
sektörel bir hazırlık yaklaşımı 
geliştirilmiştir8. 

• Bloomberg Philanthropies Sağlıklı Şehirler 
Ortaklığı, kentsel COVID-19 acil yanıtına 
yönelik bir öğrenme ve paylaşma platformu 
hazırlamıştır9. 

• Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
(UCLG) ile UN-Habitat, yerel deneyimlerin 
ve COVID-19 yanıtlarının öğrenilmesi ve 
paylaşılması için Live Learning webinar 
serisi başlatmıştır10. 

2. Risk ve kriz iletişimi ve halka 
kulak vererek (community 
involvement) tedbirlere uymayı 
teşvik etme 

Toplumdaki tüm kesimlere hitap eden net ve 
tutarlı halk sağlığı mesajlarına ihtiyaç vardır. 
Örneğin, hastalığın yayılmasını 
sınırlandırmaya yönelik yerel kararlar ve 
diğer yasal tedbirler topluma aktarılarak 
halkın tedbirlere uyumu kolaylaştırılmalıdır.  
Hızla yayılma potansiyeli olan yanıltıcı, 
muğlak ve asılsız haberlere karşı, hazırlık ve 
yanıt tedbirlerini destekleyecek bilgilerin 
yayılması için kent yaşamının sunduğu tüm 
fırsatlardan istifade edilmelidir. Bilimsel 
mesajları ve halk sağlığı mesajlarını yayacak 
doğru kanalları, dernekleri/cemiyetleri ve 
sosyal medya fenomenlerini (influencer) 
belirlemek önemlidir11. 

İletişim, daima halka kulak vererek ve birlikte 
çözüm üreterek sürdürülmelidir (örn, sivil 
toplum örgütleri aracılığıyla gönüllü 
seferberliği, sivil koruma ve üniversitelerin 
bilgi ve inovasyonu hızla devreye alması). 
Bunlar, özellikle de savunmasız 
popülasyonlar arasında tedbirlere uyum 
şansını arttırabilir. “Evde-kal” emrine uzun 
süre uymak, insanları zorlayabilir ve bunun 
ruhsal esenlik üzerinde etkileri olabilir12. 
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu semtlerde, 
özellikle de savunmasız gruplara gıda, su-
sanitasyon-hijyen (WASH), sağlık ve sosyal 
hizmetler gibi temel hizmetleri verirken 
şehirler ve kentsel yerleşimler sahip oldukları 
avantajdan yararlanmayı düşünebilirler. 
Toplumdaki en savunmasız kitleyi belirlemek, 
asılsız bilgi ve stigma ile mücadele etmek ve 
sağlık hizmetleri ile diğer temel hizmetlere 
erişim imkânı sunmak için yerel yönetimler, 
organize topluluklarla da (örn, mikro kredi 
kuruluşları, kadın ve genç dernekleri, 
gecekondu bölgeleriyle ilgilenenler gruplar) 
birlikte çalışmalıdır. 

Örnekler: 
• Singapur yönetimi, Başbakanın düzenli 

katılımıyla WhatsApp üzerinden dört resmi 
dilde hükümet mesajlarının iletildiği bir 
iletişim stratejisi uygulamıştır13. 

• Nairobi ve Kenya’dakiler dahil bazı Afrika 
şehirlerinde dini liderler, yerel yönetimlerle 
birlikte hareket ederek ibadet edenlere 
COVID-19’dan korunma yollarını 
anlatmıştır14. 

• Türkiye’deki bazı şehirlerde zabıta 
görevlileri yaşlıların market alışverişlerini 
yapıp evlerine teslim etmiştir15. Benzer 
şekilde Tunis şehri, ülke genelinde ilan 
edilen sokağa çıkma yasağına uyumu 
güçlendirmek için savunmasız 
popülasyonlara temel gıda desteği 
vermiştir16. 
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• Hindistan’ın Kerala kentinde açılan yardım 
mutfakları, karantina süresince kimsenin 
aç kalmaması için cüzi bir ücret 
karşılığında hazır yemek dağıtmıştır17. 

• New York Belediyesi, açtığı bir web sitesi 
üzerinden şehir sakinlerinin semptomlarını 
rapor ederek COVID-19 mücadelesine 
dahil olmalarını sağlamıştır. Böylece 
potansiyel COVID-19 hastaları ile kendini 
karantinaya almış kişilerin yerleri hakkında 
daha net bir resim elde edilerek şehir 
yönetiminin bu popülasyonlarla iletişim 
kurması kolaylaştırılmıştır18. 

3. Özellikle fiziksel mesafe, el hijyeni 
ve solunum hijyeni kuralları gibi 
halk sağlığı tedbirleri için bağlama 
uygun yaklaşımlar geliştirme 

Başta fiziksel mesafe, el hijyeni ve solunum 
hijyeni olmak üzere halk sağlığı tedbirlerinin 
zamanında devreye alınması, COVID-19 ve 
benzeri solunum yolu hastalıklarının 
yayılmasını yavaşlatmak ve sağlık 
kuruluşlarının hasta talebini daha iyi 
yönetmesine imkân tanımak açısından 
önemlidir. Nüfus yoğunlukları göz önünde 
bulundurulduğunda şehirler ve diğer kentsel 
yerleşimlerde fiziksel mesafe tedbirlerini 
uygulamak pek çokları için daha zor olabilir 
(örn, birden fazla ailenin yaşadığı evler). Ev 
ortamının fiziksel mesafe tedbirlerine uygun 
olmadığı durumlarda yerel yönetimler, 
insanların karantinada tutulabileceği kamu 
tesisleri belirlemelidir. Yerel yönetimler, 
fiziksel mesafelendirmeyi mümkün kılmak 
için güvenli barınma imkânı olmayan kişilere 
geçici acil konaklama hizmeti vermelidir. 
Dahası kira borcunun, ev kredilerinin ve 
fatura ödemelerinin ertelenmesi gibi tedbirler 
uygulayarak konut hakkını güvence altına 
almaya yönelik olağanüstü önlemlere ihtiyaç 
olabilir. 

Bir taraftan temel mal ve hizmetlerin 
kesintisiz bir şekilde sunulmasına; diğer 
taraftan fiziksel mesafelendirmenin 
sürdürülmesine imkân veren tedbirler 
uygulanmalıdır. Örneğin, toplu taşımada 
kalabalıklaşmayı önleyecek operasyonel 
değişiklikler yapılarak işe gitmek zorunda 
olan sağlık personeline ve temel sosyal 
hizmet personeline hizmet vermeye devam 
edilebilir. Bazı yerlerde, sağlıklı yaşamaya da 
katkısı olan güvenli ve aktif ulaşımı (örn, 
bisiklet, yaya ulaşımı) özendirmek işe 
yarayabilir. Hatta dar taşıt yollarının geçici 
olarak yaya yollarına dönüştürülmesi de 
gerekebilir. 

Yaşamak için kayıt dışı 
ekonomilere/sektörlere bağımlı olanlar, iş 
yerlerinin zorunlu olarak kapatılması ve 
popülasyon hareketinin kısıtlanması gibi 
tedbirlere uymakta zorluk çekebilirler. Bu gibi 
kapatmalar, özellikle de gıda sektöründe iş 
kayıplarını arttırabilir ve bu pazarlara bağımlı 
olan üreticileri etkileyebilir. Bir taraftan gıda 
ve tarımdaki kayıpları hafifletmek diğer 
taraftan başta savunmasız alt 
popülasyonların gıdaya erişimlerini 
sürdürmek amacıyla şehirler ve kentsel 
yerleşimler, özel ve kâr amacı gütmeyen 
sektörlerle koordinasyon olanaklarını 
değerlendirebilirler. Ayrıca, işletmeleri ve 
tüketicileri buluşturma yolları (örneğin 
internet üzerinden olduğu gibi) da teşvik 
edilmelidir.  

Mümkünse şehirler ve kentsel yerleşimler, 
kamusal alanları, marketleri ve caddeleri 
tamamen kapatmadan buralarda fiziksel 
mesafe tedbirleri uygulamalıdırlar. Örneğin, 
zemin işaretlemeleri ve yürüyüş yönü 
kısıtlamaları uygulanabilir. Dini törenlerin ve 
kutlamaların ertelenmesi veya koşullara 
uygun şekilde yapılması için dini liderlerin 
desteği de istenmelidir. COVID-19 
bağlamında maske kullanımına ilişkin 
tavsiyeler, yayınlanmış olan geçici rehbere 
uygun olmalıdır19. 
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Örneğin kaçak yerleşimlerin olduğu bazı 
bölgelerde su, sanitasyon ve hijyen (WASH) 
erişimi yeterli olmayabilir. Bu da el yıkama ile 
ilgili genel tavsiyelere uyumu zorlaştırabilir. 
Bu gibi durumlar; topluluklarla görüşüp onları 
eğitmeyi, kritik ekonomik ve temel ihtiyaçları 
(örn, gıda ve su) öngörüp karşılamayı ve 
ilave WASH altyapısı devreye sokmak 
suretiyle su istasyonları, sabun ve 
dezenfektanlara daha kolay erişmeyi 
sağlayacak inovatif yaklaşımları gerektirir. 
Buna, kamu binalarındaki, sağlık 
tesislerindeki, okullardaki ve toplu taşıma 
duraklarındaki altyapılar da dahildir20,21. 

Örnekler: 

• Su ve sabun arzının az olduğu Etiyopya ve 
Kenya’da asgari su tüketimi gerektiren 
antimikrobiyal kumaşlar22, su tasarruflu 
musluklar ve düşük maliyetli köpük 
sabunlar test edilmiştir23. 

• Brezilya Sao Paulo Belediyesi de kalabalık 
yerlerde el hijyenini iyileştirmek için 
sokaklara çeşme/lavabo yerleştirmiştir24. 

• Letonya’da otobüse binen yolcu sayısı 
azaltılmıştır. Yolcular yalnızca yan yana 
tek koltukta oturabilmektedir25. Bazı 
şehirlerde şoförün bilet satışı 
yasaklanmıştır ve yolcular otobüse sadece 
arka kapıdan binmektedir26. Kolombiya 
Bogota’da yayalara ve bisikletlilere daha 
fazla yer ayırmak için caddeler araç 
trafiğine kapatılmıştır. Böylece ev-iş arası 
seyahatlerde fiziksel mesafe teşvik 
edilmiştir27. 

• Fas, COVID-19’a karşı sokağa çıkma 
kısıtlamasının doğrudan etkilediği kayıt dışı 
sektörlerde çalışan ailelere ve bireylere 
destek olmak için tedbirler getirmiştir28. 

• İspanya’da Barcelona Belediyesi, Turizm 
İşletmeleri Birliği ile anlaşma imzalayarak 
aslında turistlerin kullanımına ayrılmış 200 
daireyi acil barınma tedbirleri kapsamında 
savunmasız durumdaki ailelere ve 
evsizlere tahsis etmiştir29. Brezilya Rio de 
Janeiro Belediyesi, fiziksel mesafe 
tedbirleri kapsamında kaçak yerleşmelerde 
yaşayan yaşlılara yerel otellerde oda tahsis 
etmiştir30. 

4. COVID-19 sağlık hizmetlerine 
erişim ve temel hizmetlerin 
devamlılığı 

Kentler genellikle ulusal sevk merkezlerinin 
bulunduğu yerlerdir ve buralar ani talep 
artışına karşı hazırlıklı olmalıdırlar. Bu, sağlık 
tesislerine ve topluma yönelik COVID-19 
vaka yönetimi planlarını31,32, sağlık hizmetleri 
kapasitesini arttırma yollarını ve kapasite 
dengeleme amacıyla sağlık kuruluşları 
arasında yapılacak hasta transferlerini içerir. 
Mümkünse şehirler ve kentsel yerleşimler, 
modellemeyi ve salgından etkilenen yerlerin 
verisini kullanarak şişme kapasitesi (surge) 
planı yapmalıdır. Acil durum dönemlerinde 
laboratuvar testleri dahil olmak üzere sağlık 
hizmetlerinden faydalanmak zorlaşabilir. Bu 
hizmetlerin kesintisiz bir biçimde ihtiyaç 
duyan herkese azami düzeyde sunulabilmesi 
için gerekenler yapılmalıdır.  Sağlık 
hizmetlerine erişim sağlamada ve sağlık 
sistemi dahilinde talep yönetimini 
desteklemede sosyal hizmetler önemli bir rol 
oynar. Aşırı morbidite ve mortalitenin önüne 
geçmek için aşılama gibi başka tıbbi 
durumlara ilişkin temel sağlık hizmetlerinin 
devam etmesi gerekir33. Birinci basamak 
tedavi hizmetlerinin devamlılığı da önemlidir 
ve mümkünse teletıp gibi teknolojik çözümler 
değerlendirilmelidir. Kısıtlı sayıdaki kişisel 
koruyucu donanımların (KKD) kullanım 
önceliği sağlık çalışanlara ait olmalıdır. 
Böylece çalışırken yeterince 
korunabileceklerdir. 

Sağlık dışında diğer temel hizmetlerin 
devamlılığı da COVID-19’un önlenmesi ve 
kontrolüne katkı sağlar. Bu, temel kamu 
hizmetleri ve altyapısının tam bir listesini 
çıkarmayı, bunları önceliklendirmeyi ve 
bunların yerel yönetimler veya bağımsız 
hizmet sağlayıcıları tarafından 
sürdürülmesini içerir. Temel hizmetler; sosyal 
hizmetleri (evde bakım, toplu taşıma gibi), 
WASH hizmetlerini (atık bertaraf gibi) ve 
gıda/enerji arzını içerir.
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Örnekler: 

• Pakistan İslamabad’daki özel hastaneler, 
şehrin COVID-19 yönetim kapasitesini 
arttırmak için yatak, izolasyon odası ve 
solunum cihazı desteği vermiştir34. 

• Hindistan Yeni Delhi’de Jawaharlal Nehru 
Stadyumu, COVID hastaları için bir 
karantina tesisine dönüştürülmüştür35. 
İspanya Madrid’de bir buz pateni morga36 
ve Birleşik Krallık Londra’da ise bir kongre 
merkezi COVID-19 hastaları için bir 
hastanaye37 dönüştürülmüştür. 

• İtalya’da Sağlık Bakanlığı ile Üniversite ve 
Araştırma Bakanlığı, tıp fakültesi son sınıf 
öğrencilerinin mezuniyetini hızlandırarak 
şehirlerdeki sağlık personeli sayısını 
arttırmışlardır38. 

• ABD şehirlerinde arabalı COVID-19 test 
istasyonları kurularak sağlık kuruluşlarının 
test yükü azaltılmıştır39. 

VI. Gelecekteki Acil Durumlara 
Hazırlık 

Toparlanma aşamasına veya salgın pikleri 
arasındaki döneme geçerken şehirler ve 
kentsel yerleşimler, yukarıda tanımlanan 
hususları da dikkate alarak COVID-19 
tedbirlerini aşamalı bir şekilde terk 
etmelidirler. Bir taraftan bulaşın düşük 
seviyede sürdürülebilir şekilde bastırılması 
sağlanırken diğer taraftan ekonomik ve 
sosyal faaliyetlerden bazıları yeniden 
başlatılmalıdır. Bu faaliyetler, öncelik 
sırasıyla sosyoekonomik fayda ve salgın riski 
arasında denge gözetilerek belirlenmelidir3. 
Bu, tedbirlerin özellikle de savunmasız 
gruplar bakımından sürdürülebilirliğinin ve 
etkisinin değerlendirilmesini içerir. 

Şehirler ve kentsel yerleşimler tarafından 
COVID-19’a karşı alınan acil aksiyonlar, eş 
zamanlı olarak veya gelecekte ortaya 
çıkacak acil sağlık konularına yönelik 
sürdürülebilir kapasite gelişimine zemin 
hazırlamalıdır. COVID-19 mücadelesinin 
fonlaması, bu birbiriyle bağlantılı hedeflere 
katkı sunacak şekilde yapılmalıdır ve 
pandemiyle acil mücadele eylemleri daha 
uzun dönemli aksiyonlara dönüştürülmeli ve 
bunlar, dayanağını gerek planlardan gerekse 
başka acil sağlık durumlarının doğurabileceği 
ihtiyaçları karşılarken doygunluğa 
ulaşabilecek sağlık sistemlerinden almalıdır. 
Kentsel yerleşimler hazırlık, müdahaleden 
toparlanmaya geçiş veya COVID-19 salgın 
pikleri arasındaki aşamalardayken, bu 
konular özellikle önemsenmelidir. 

Şehirler ve kentsel yerleşimler aynı 
zamanda, COVID-19 deneyimleri süresince 
dokümantasyon, öğrenme, paylaşma ve 
adaptasyon faaliyetlerine devam etmeli ve 
örneğin, sürdürülebilir kapasite finansmanı 
için kanıt toplamak ve savunma yapmak 
üzere proaktif adımlar atmalıdırlar. Yeri 
geldiğinde resmi bir AAR (aksiyon sonrası 
gözden geçirme) faaliyeti de gerçekleştirmek 
isteyebilirler. Bu sayede, mevcut salgın 
boyunca acil durum hazırlığında kaydedilen 
ilerleme, daha geniş ölçekte sağlık sistemine 
fayda sağlayacak ve gelecekteki olayların 
risk ve etkilerini azaltmaya dönük 
hazırlıkların daha sağlam temeller üzerine 
oturmasına yardımcı olacaktır.  

 
 
Ek Kaynaklar 

Kentsel yerleşimlerdeki yerel yönetimler, COVID-19’un kendilerini ilgilendiren kısımları 
hakkında daha fazla bilgi almak için şu web sitesine bakabilirler: 
https://www.who.int/teams/risk-communication/cities-and-local-governments/ 

Hazırlık (preparedness) hakkında daha fazla bilgi için IHR ve Sağlık Güvencesi Stratejik 
Ortaklığı web sitesine başvurulabilir: https://extranet.who.int/sph/ 
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EK 1: Kentsel alanlar için COVID-19 hazırlığına ilişkin 
hususlar ve tavsiyeler 

 

Amaç Kentsel Alanlara 
İlişkin Hususlar 

Kentsel Alanlar İçin Tavsiyeler 

Sağlık riskleri 
ve etkilerine 
karşı etkili 
yanıt 
hazırlığında 
koordineli 
yerel planlar 

Yerel yönetimlerin 
yönetişim, eşgüdüm 
ve politika yapma 
görevleri salgının 
gidişatı ile birlikte 
değişebilir 

• Yerel COVID-19 acil yanıt planları geliştirirken, örneğin 
yerel yönetimlerin ve ilgili sektörlerin de dahil olduğu, 
işbirliği ve eşgüdüme yönelik çok sektörlü ve çok 
paydaşlı yerel bir yaklaşım benimseyin. Bu, tedarik 
zincirlerinin tespitini, sektörler arası işgücü 
seferberliğini, yereldeki kurumların, köklü cemiyet 
liderlerinin ve grupların ve meslek birliklerinin katılımını 
içerir. 

• Kapasite değerlendirmesi risk analizi yapın: 
marketler, toplu taşıma hatları gibi bulaş riski yüksek 
potansiyel noktaları (hot-spots) belirlemek; 
savunmasız grupların yaşadığı lokasyonlar ve bunların 
kamu hizmetlerine (örn, sağlık, su, sanitasyon, hijyen 
ve gıda) erişim imkânı da dahil olmak üzere altyapısal 
zayıflıkları tespit etmek; ve temel hizmetlerin 
yaygınlaştırılmasını ve sürekliliğini sağlayacak yerel 
varlıkların ve altyapıların haritasını çıkarmak için. 

• Salgının farklı aşamalarında COVID-19’un 
yayılmasını kontrol altına almak ve etkilerini 
hafifletmek için bütüncül bir strateji geliştirin. Bu, 
temaslı kişilerde filyasyon ve karantinaya, hasta 
kişilerde izolasyona, gıdaya erişime ve kentsel alanlar 
ile dışarı göç noktalarında gıda sistemlerinin 
desteklenmesine ilişkin yaklaşımları içerir. 

• COVID-19 stratejik hazırlık ve yanıt planı (SPRP) ile 
ulusal planlar doğrultusunda yerel düzeydeki önleme, 
tespit, değerlendirme ve yanıt kapasitelerini 
iyileştirmeyi mümkün kılacak öncelikli aksiyonları 
kararlaştırın ve uygulayın. Ayrıca, COVID-19 
haricinde, gelecekte ve eşzamanlı ortaya çıkabilecek 
başka acil durumlara karşı sürdürülebilir kapasiteler 
tesis etmek için yatırımlara da ihtiyaç vardır. 

Yerel yönetimler 
(belediyeler, 
valilikler) hazırlık ve 
yanıt çalışmalarının 
bütüncül, uyumlu ve 
etkili olabilmesi için 
yakın çevrelerindeki 
otoritelerle ve bağlı 
oldukları daha üst 
yetkili kurumlarla 
eşgüdüm içinde 
hareket etmelidir 

• Daha üst yetkili kurumlarla (bölge/eyalet ve devlet 
kurumları vs.) ve yakın çevredeki yerel yönetimlerle 
iki-yönlü iletişim kurun ve test edin. Örneğin, 
yereldeki gidişat hakkında düzenli aralıklarla 
bilgilendirme yapın; hazırlık ve yanıt tedbirleri 
hakkında federal/ulusal düzeyde sunulan rehberlikten 
faydalanın. 

• Tedarik zincirlerine erişim ve sağlık personeli, ilaç, 
malzeme ve diğer lojistik kaynakların devreye alınması 
da dahil olmak üzere daha üst yetkili kurumlarla ve 
yakın çevredeki diğer yerel yönetimlerle iki yönlü 
koordinasyon kurun ve test edin. Yerel tedbirler ülke 
çapında alınan tedbirlerle uyumlu veya ulusal 
çerçevelere uygun olmalıdır. 
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Amaç Kentsel Alanlara 
İlişkin Hususlar 

Kentsel Alanlar İçin Tavsiyeler 

Sağlık riskleri 
ve etkilerine 
karşı etkili yanıt 
hazırlığında 
koordineli yerel 
planlar 

Şehirler, giriş-
çıkış noktaları 
üzerinden (points 
of entry) ülkenin 
ve dünyanın diğer 
yerleriyle sürekli 
bağlantıdadır 

• Elzem olmayan yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin uygun ve 
orantılı şekilde kısıtlandığı sınır noktası hazırlık 
tedbirleri geliştirin, test edin ve uygulayın. Planlarda 
giriş noktaları/sınırlar, tıbbi ve insani yardım malzemesi 
geçişine açık olmalıdır. 

• Hastalığın yayılmasını en aza indirmek ve gıda 
sistemlerinin güçlendirilmesini sağlamak için kent-köy 
arası (her iki yönde de) hareketleri yönetecek 
tedbirler geliştirin. 

Hazırlık ve yanıtta 
daha iyi olmak 
için biriktirilen 
deneyimler 
paylaşılabilir 

• COVID-19 ile mücadele eden ve etmiş benzer kentlerin 
deneyimlerini dinleyin ve uyguladıkları 
aksiyonlardan uygun olanları adapte edin. Bunun 
için şehirler arası ağlar oluşturulabilir ve DSÖ 
tarafından derlenip GSPN üzerinden (Küresel Stratejik 
Hazırlık Ağı) yayınlanan vaka çalışmaları kullanılabilir. 

• Kapasite güçlendirme çalışmalarını, kazanılan 
deneyimleri ve öğrenilen dersleri dokümante etmek ve 
bunları diğer kent idareleri ile paylaşmak üzere bir 
mekanizma geliştirin. 

Risk ve kriz 
iletişimi; halka 
kulak vererek 
(community 
engagement) 
tedbirlere 
uymayı teşvik 
etme 

Popülasyonların 
erişebildiği çok 
sayıda bilgi 
kaynağından 
bazıları yanlış 
haberlere neden 
olabilir 

• Yerel bağlama uygun olacak şekilde inovatif ama 
pragmatik sağlık riski iletişim çözümleri geliştirin, test 
edin ve uygulayın. Bu, tedbirlerin gerekçeleriyle birlikte 
açıklandığı şeffaf, net ve tutarlı bir iletişimi ve 
geleneksel, yenilikçi, sosyal medya kullanımını içerir. 
İletilen mesajlar yaşanan gelişmelere bağlı olarak 
değişebilir ve yerel dilde sunulmalıdır. 

• Eksik ve yanlış bilginin tespit edilmesi de dahil olmak 
üzere kamunun algılarını, bilgi düzeyini ve 
tutumlarını izleyip analiz edin (örn, mini anketler 
yoluyla). 

• Yanlış bilgileri düzeltmeye yönelik proaktif adımlar 
geliştirin, test edin ve uygulayın. 

• Temel hizmetlerde çalışan ve korunması gereken 
spesifik personele özel sağlık riski iletişim mesajları 
geliştirin (market, posta hizmetleri vb.). 

Savunmasız 
popülasyonlara 
ulaşmak daha 
zordur ve özellikle 
de iskân eşitsizliği 
olan bölgelerde 
tedbirlere uymada 
zorluklar 
yaşanabilir 

• Kentsel alanlarda savunmasız alt popülasyonları 
tespit edip haritalayın, bu gruplara ulaşmak için inovatif 
ama pragmatik çözümler geliştirin ve sivil toplum 
ortakları aracılığıyla bilgi/haber akışı sağlayın. 

• Pragmatik tedbirler geliştirin ve bunların özellikle 
savunmasız popülasyonlar için yaşam ve geçim 
üzerinde beklenen etkilerini değerlendirin. Bunun 
için, tedbirlerin sürdürülebilirliği ve bunların bedensel, 
sosyal ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkileri göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

 

[devamı alttaki sayfadadır] 
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Amaç Kentsel Alanlara 
İlişkin Hususlar 

Kentsel Alanlar İçin Tavsiyeler 

Risk ve kriz 
iletişimi; halka 
kulak vererek 
(community 
engagement) 
tedbirlere uymayı 
teşvik etme 

Savunmasız 
popülasyonlara 
ulaşmak daha 
zordur ve özellikle 
de iskân eşitsizliği 
olan bölgelerde 
tedbirlere uymada 
zorluklar 
yaşanabilir 

• Tedbirlerin yaygınlaştırılması ve uygulanmasında 
faydalanılabilecek toplumsal kaynakları (örn, bütün 
toplumu kucaklayan yerel bir yaklaşım 
benimseyerek) çoğaltın. Bu, cemiyet liderlerinden, 
halka kurak veren sosyal ağlardan (halk hareketleri 
ve dini liderler gibi) ve özel sektörden faydalanmayı 
kapsar. 

• Bağışıklama gibi diğer sağlık programları için 
kurulmuş mevcut cemiyet/topluluk ağlarından 
istifade edin. 

Özellikle fiziksel 
mesafe, el hijyeni 
ve solunum 
hijyeni kuralları 
gibi halk sağlığı 
tedbirleri için 
bağlama uygun 
yaklaşımlar 
geliştirme 

Yönetilmesi 
gereken çok 
sayıda kişi 
bulunmaktadır; 
hastalık, kalabalık 
ve sıkışık yerlerde 
daha hızlı 
yayılabilir; kendine 
has ihtiyaçları olan 
heterojen alt 
popülasyonlar 
vardır 

• Kamusal alanda fiziksel mesafeyi gözetecek, 
yerel bağlama uygun, inovatif ama pragmatik 
çözümler geliştirin ve test edin. Bu, toplu 
buluşmaları sınırlandırma ve kapalı kamu 
mekanlarının yasaklanmasını kapsar. Açık olan 
kamusal alanlarda fiziksel mesafelendirmeyi 
mümkün kılmanın yollarını düşünün (örn, park ve 
ormanlar, dar taşıt yollarının geçici süreyle trafiğe 
kapatılması).  

• Ev ortamında fiziksel mesafeyi gözetecek, yerel 
bağlama uygun, inovatif ama pragmatik çözümler 
geliştirin ve test edin. Bu, vakaların evde 
izolasyonunu, temaslı kişilerin evde karantinasını ve 
evden çıkma kısıtlaması ve evdeki kalabalığın 
azaltılması tedbirlerini kapsar. Bunun mümkün 
olmadığı yerlerde kamu altyapı ve tesislerinden 
faydalanma imkânı araştırılmalıdır. 

• Sosyal ortamlarda fiziksel teması sınırlandıracak 
inovatif ama pragmatik çözüm ihtimallerini geliştirin 
ve test edin. Bu, tokalaşma, sarılma, yanaktan 
öpmenin alternatiflerini bulmayı ve bunun yanı sıra 
okulların, ibadet yerlerinin, eğlence mekanlarının 
kapatılmasını ve huzurevi, kronik bakım merkezi ve 
cezaevi ziyaretlerinin sınırlandırılmasını kapsar. 

• Fiziksel mesafe kısıtlamalarını kolaylaştıracak 
koruyucu tedbirler oluşturun (örn, gıda siparişi 
teslimatı, boş veya dönüştürülmüş binalarda geçici 
ve acil barınma imkânı) ve evsiz kalma riskini 
azaltacak olağanüstü tedbirleri (örn, kira ve kredi 
ödemelerinin ve tahliye emirlerinin ertelenmesi) 
hayata geçirin. 
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Amaç Kentsel Alanlara 
İlişkin Hususlar 

Kentsel Alanlar İçin Tavsiyeler 

Özellikle 
fiziksel 
mesafe, el 
hijyeni ve 
solunum 
hijyeni 
kuralları gibi 
halk sağlığı 
tedbirleri için 
bağlama 
uygun 
yaklaşımlar 
geliştirme 

Çok sayıda kişinin 
istihdam edildiği 
ticaret 
merkezlerinde ve 
ekonomik 
faaliyetlerde 
fiziksel mesafe 
uygulanmalıdır 

• İşletmelerin, derneklerin ve kurumların fiziksel mesafe 
kısıtlamalarına katılmasını sağlayın. Buna, iş devamlılığı 
planlarının özendirilmesi ve test edilmesi, mümkün 
oldukça ve gerektikçe evden çalışılması ve fiziksel 
alışveriş yerine adrese teslimatın / adresten teslim alma 
seçeneklerinin kullanılması dahildir. 

• Fiziksel mesafe tedbirlerinin, özellikle de kayıt dışı 
ekonomide çalışan kişiler için, geçim üzerindeki etkisini 
hafifletmenin yollarını bulun (örn, yardım paketleri). 

Kent içi ulaşım 
için kullanılan 
toplu taşıma 
sisteminde sağlık 
riskleri 
azaltılmalıdır 

• Toplu taşıma sistemlerinde sağlık risklerinin 
azaltılması amacıyla yerel bağlama uygun, inovatif ama 
pragmatik çözümler geliştirin, test edin ve uygulayın. Buna 
toplu taşıma çalışanlarının korunması da dahildir. Toplu 
taşıma hizmetler devam ederken araçlarda kalabalığı 
azaltmaya yönelik operasyonel değişiklikler 
düşünülmelidir. Örneğin, evden çalışmanın teşvik 
edilmesi, trafiğin yoğun olmadığı saatlerde seyahat 
edilmesi, güzergahların ve sefer sayılarının yeniden 
düzenlenmesi, güvenli aktif kent içi ulaşımın (bisiklet, yaya 
vb.) özendirilmesi ve tüm bunların yanı sıra temizlik ve 
dezenfeksiyon prosedürleri. Temel hizmetler sektöründe 
çalışan ve her gün işe gitmesi gereken kişilere öncelik 
verilmelidir. 

WASH (su, 
sanitasyon, 
hijyen) altyapısına 
erişemeyen alt 
popülasyonlar 
olabilir 

• Toplumda kişisel hijyen, el hijyeni ve solunum 
hijyenine yönelik yerel bağlama uygun, inovatif ama 
pragmatik çözümler geliştirin, test edin ve uygulayın. Basit 
ve doğru eğitim materyallerinin kullanımı, ilave WASH 
altyapılarının tesis edilmesi ve bu altyapılara erişimi sınırlı 
olan alt popülasyonlar için pratik alternatifler getirilmesi bu 
kapsamdadır. 

COVID-19 
sağlık 
hizmetlerine 
erişim ve 
temel 
hizmetlerin 
devamlılığı 

Şehirlerde ve 
diğer kentsel 
yerleşimlerde 
bulunan 
hastaneler ve 
sağlık tesisleri 
genellikle ulusal 
sevk merkezleridir 

• Sağlık tesislerinde ve toplum içinde COVID-19 vaka 
yönetimi planı hazırlayın ve test edin. Bunu mümkünse 
bir acil durum operasyon merkezi ile birlikte ve talep artışı 
yönetimi; sağlık personeli, takviye kaynak ve tesislerden   
faydalanma (örn, stadyumlar ve askeri tıp hizmetleri); ve 
enfeksiyon önleme-kontrol ihtiyaçlarını karşılama 
konularını kapsayacak şekilde yapın. 

• Sağlık çalışanlarının yeterince korunmasını sağlamakla 
beraber sağlık hizmeti kapasitelerini arttıracak inovatif 
çözümler de geliştirin ve test edin. Özel hastanelerin 
katılımı, kalifiye gönüllülerin (emekli sağlık personeli, son 
sınıf tıp öğrencileri vb.) seferber edilmesi ve bunun yanı 
sıra tıbbi cihaz ve KKD sayısının arttırılması bu kapsama 
giren uygulamalardır. 

• Kapasitesini aşmış hastaneler arasında hasta transferi 
anlaşmaları planlayın. Hasta transferleri şehirler veya 
ülkeler arasında olabilir. 
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Amaç Kentsel Alanlara 
İlişkin Hususlar 

Kentsel Alanlar İçin Tavsiyeler 

COVID-19 sağlık 
hizmetlerine 
erişim ve temel 
hizmetlerin 
devamlılığı 

Temel sağlık 
hizmetleri, 
kaynakları tahsis 
etme şeklinin 
değişmesinden 
etkilenebilir 

• Temel sağlık hizmetlerinin devamlılığını temin 
etmek üzere bir plan hazırlayın ve test edin. Bunlar, 
acil tıp ve cerrahi hizmetlerini ve aşı programlarını 
içerir. Birinci basamak tedavi hizmetlerinin 
devamlılığı önemlidir ve mümkünse teletıp gibi 
teknolojilerin kullanımı değerlendirilmelidir. 

Alt popülasyonlar 
COVID-19 için 
gerekli test 
hizmetlerine ve 
sağlık tesislerine 
erişemiyor olabilir 

• COVID-19 değerlendirme, test ve filyasyon 
hizmetlerine erişim amacıyla inovatif ama pragmatik 
çözümler geliştirin ve test edin ve sağlık altyapısını 
buna hazır edin. Mobil test üniteleri ve arabalı test 
merkezleri buna örnek olabilir. 

• COVID-19 tedavi hizmetlerine evden veya sağlık 
kuruluşlarında veya gerekirse de teletıp aracılığıyla 
uzaktan erişmeyi mümkün kılacak inovatif ama 
pragmatik olası çözümler geliştirin ve test edin. 

Vefat sayıları, 
defin ve 
krematoryum 
hizmetleri 
kapasitesini 
zorlayabilir veya 
aşabilir 

• Cenaze, defin ve ölü yakma işlemlerinin yerel 
bağlama uygun, alternatif ve geçici şekilde 
yönetilmesine yönelik düzenlemeler yapın. Cenaze 
törenlerinin fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak 
yapılması bu kapsamdadır. 

Sağlık sektörü 
haricinde temel 
kamu hizmetlerinin 
devamlılığını 
sağlamaya ihtiyaç 
vardır 

• İdame ettirilmesi şart olan ve ötelenmesinde sakınca 
olmayan temel kamu hizmetlerinin ve temel 
ihtiyaçların bir listesini hazırlayın ve bunu geniş 
ölçekte yayın. 

• Örneğin işyeri devamsızlığı, tele-çalışma ve kaynak 
kısıtlılığı (fon, personel lojistik vb.) gibi senaryolar 
üzerinden, temel kamu hizmetlerinin devamlılığını 
temin edecek kentsel alanlara yönelik standart 
operasyon prosedürleri (SOP) ve iş devamlılığı 
planları (BCP) geliştirin ve test edin. Bunlar, 
hizmetlerin çevrim içi ortama taşınması, internet bant 
genişliğinin arttırılması, gönüllülerin ve gerekirse özel 
sektörün katılımı gibi prosedürleri ve planları 
içerebilir. 
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