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Bağlam 

11 Mart 2020 tarihinde DSÖ Genel Direktörü, mevcut küresel COVID-19 salgınını pandemi 
ilan etmiştir. Bu karar iki faktöre dayandırılmıştır: salgının yayılma hızı ve ölçeği ve salgını ele 
almada bütün ülkelerin salgın kontrolü için gerekli siyasi taahhüt düzeyinde olmadığına dair 
endişeler. Konuşmanın tamamı için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 

COVID-19 pandemisinden ağır şekilde etkilenen şehirler etkili müdahale için kilit aktörlerdir. 
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin bölge genelinde belediyelerce 
yürütülen yanıt çalışmalarıyla doğrudan ilgilenip bunları destekleyebileceği bir platformdur. 

30 Nisan 2020 Perşembe günü, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal Ağ 
Koordinatörlerinin dördüncü COVID-19 müdahale toplantısı yapıldı. 19 Mart'ta yapılan ilk 
olağanüstü toplantıda ifade edildiği gibi, bu toplantılar şehirlerin COVID-19 salgını ile ilgili 
bilgi paylaşım ihtiyaçlarına yanıt vermektedir. 2. toplantı (2 Nisan), savunmasız ve risk 
altındaki gruplara nasıl ulaşılacağı ve destekleneceği konusunda ağ içindeki görüşlerin 
paylaşılmasına odaklanmıştır. Üçüncü toplantı (16 Nisan) DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 
deneyimlerini, sorunlarını ve çözümlerini paylaşmak ve sekretarya için DSÖ'nün Şehirler ve 
Topluluklara yönelik kaynaklarını ve yönergelerini paylaşmak için bir fırsat olarak 
kullanılmıştır. 

Bu dördüncü toplantı, şehirlerden pandeminin bir sonraki aşamasına geçiş ve ekonomiyi 
korumak ve kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların üzerindeki sosyal ve ekonomik yükü 
hafifletmek için bazı işletmelerin ve kurumların açılmasına izin vermek ve kısıtlamaların 
hafifletmek konusundaki deneyimlerine odaklanmaya başlamıştır. 

Toplantıda 15 ülkeden şehirler ve ulusal ağlar bir araya gelmiştir. 

Amaç 

Bu toplantı birçok durumda kısıtlama döneminden geçiş stratejileri ele alınmıştır. Ağa, alınan 
yerel düzeydeki önlemlerin örneklerini paylaşma ve bilgi ihtiyaçlarını paylaşma fırsatı 
verilmiştir. 

Paylaşılan deneyimlerin özeti 

DSÖ Avrupa Bölgesi genelinde pandeminin henüz bitmediği açıktır, üye devletler ve bölgeler 
ve şehirler arasında tedbirler açısından farklılıklar vardır ve pandemi farklı 
aşamalardadır. Birçok ülke, COVID'den kaynaklanan yeni vakalarda ve ölümlerde bir düşüş 
görmeye başlamış olsa da pandeminin potansiyel sonuçlarının hala farkındadır ve bununla 
beraber geleceği planlamaya başlamışlardır. Birçok ülkede bulaşma oranları hala artmaktadır 
ve uzun süreli bakım tesislerinde yaşlılarda ölüm konusundaki endişe devam etmektedir. 

Şehirlere, bu dönemin toplumların ve ekonomilerin ve gelecekteki planlama, geleceğe hazırlanma ve 
kent nüfusunun sağlığı ve refahı üzerindeki etkisine yönelik görüşleri şekillendirme konusunda kritik 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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olduğu söylenmiştir. Ülkeler yeni normale geçerken, kurumların ve süreçlerin planlama ve tasarım 
çalışmalarının merkezinde halk sağlığı yer alması esastır. Yerel yönetimlerin sağlıklı ve sürdürülebilir 
kalkınma çabalarında kilit ortaklar olması gerektiği açıktır. 

DSÖ güncelleme 

Sağlıklı Şehirler Ağı 

DSÖ Sağlıklı Şehirler Bölgesel Odak Noktası Bayan Monika Kosinska, DSÖ olarak, şehirlerin 
savunmasız gruplar, müdahale planları, dairesel ekonomi, refahı artıran faaliyetler, sanat ve 
kültürel faaliyetler gibi esenlik, sosyal bütünleşme ve toplumsal dayanıklılığa yönelik 
aktiviteler gibi COVID sırasında sunduğu hizmetler hakkında örnek olay incelemeleri 
oluşturmak istediğini belirtmiştir. Bu kapsamda DSÖ, şehirlerle birebir temas kuracaktır. 

Dijital eşitsizlik konusunda da artan bir endişe mevcuttur. Dijital içerme konusunda birçok 
sorunla karşı karşıya olanlar en çok dışlanan topluluklardır. Ağdan COVID 19 kapsamında bu 
eşitsizliği nasıl ele aldığı konusunda bilgi istenmiştir. 

Hanna Dunning’e, doğum iznine ayrılmadan önce, son 6 ay içinde sekretaryaya verdiği büyük 
destek konusunda teşekkür edilmiştir. Sağlıklı Kentler Ağı’nın yeni Proje Yöneticisi olarak 
Chris Brookes takdim edilmiştir. 

DSÖ Çevre ve Sağlık 

Bonn, Almanya’da bulunan DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi Başkanı (ECEH) Bayan 
Francesca Racioppi , geleneksel olarak ekonomik canlanma ile bağlantılı bazı sektörlerde 
yatırımlar da (örneğin inşaat, ulaşım, altyapı) dahil olmak üzere birkaç önemli ekonomik 
seçimin yapılması gerektiğini belirtti. "Pişmanlık yaratmayacak" politikaların oluşturulması 
için bu seçeneklerin eleştirel bir yaklaşımla önceden değerlendirmesi önemlidir. 

Salgın ve geçiş döneminde kimsenin arkada kalmamasını sağlamak için şehirler ve yerel 
yönetimlere büyük bir rol düşmektedir. Daha iyi toparlanma ve “yeni normal” sırasında 
sağlık, refah ve refahı koruma konularına ve çözüm tabanlı müdahalelere odaklanarak COVID 
19 için bir mekân esaslı çözüm geliştirme tartışılmaktadır.  

DSÖ Sağlık ve Kalkınma Yatırımları 

Venedik, İtalya’da bulunan DSÖ Avrupa Sağlık ve Kalkınma Yatırımları Birimi 
Başkanı Bayan Chris Brown, şehirlerin geçiş ve müdahale için çeşitli gruplara ve zor ulaşılan 
gruplara sosyal diyalog kullanarak ulaşmaya çalışıp çalışmayacağını sormuştur. 

Kaynaklar 

DSÖ şehirler ve yerel yönetimler için COVID-19 teknik rehberliği web sitesine şu 
anda https://www.who.int/teams/risk-communication/cities-and-local-governments 
adresinden ulaşılabilir.   

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.who.int/teams/risk-communication/cities-and-local-governments
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.who.int/teams/risk-communication/cities-and-local-governments
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DSÖ Yerel Yönetimler İçin Geçici Rehberlik: Şehirler ve Kentsel Ortamlarda COVID-19 için 
Hazırlıkların Güçlendirilmesi - Bu, psikososyal desteğin işlevselleştirilmesi için bir çerçeve 
içerir: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/ WHO-2019-Ncov-
Urban_preparedness-2020,1-tr.pdf 

Kentsel Çevreler için COVID-19 Simülasyon çalışmasına bağlantı şu adrestedir: https://web-
prod.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/simulation-exercise 

Monika Kosinska'nın 29 Nisan 2020 tarihli UNESCO Küresel Öğrenme Kentleri Ağı hakkındaki 
web seminerinde sunumu “Şehirler ve COVID-19: sağlıklı şehirlerin kalbinde ruh sağlığı ve 
refah” 

WHO HCP 

presentation UNESCO GLCN 29042020 FINAL.pdf
 

Ulusal ve bölgesel hükümetlerin destelenmesinde yerel yönetimlerin rolü 

Hükümetler toplumsal karantina uygulamaya karar verdikten sonra şehirler ve yerel 
yönetimler evde kalanları destekleme görevini üstlenmiştir. Şehirler vatandaşların isteklerini 
toplamak için çağrı merkezleri ve yardım hatları oluşturmuş ve sosyal medya, web siteleri ve 
broşürler ile bilgi ve talimat sağlamışlardır. Şehirler sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere ön 
saflarda yer alarak toplumsal hizmetler ve savunmasız toplulukların ihtiyaçlarını nasıl 
karşılayacağına odaklandıklarını ve bunu yaparken de gönüllü kuruluşlar, diğer yetkili 
kurumlar ve özel sektör ile iş birliği içinde çalıştıklarını bildirmektedir. 

Karantinadan çıkış ve ikinci dalgayı yaşamaktan kaçınma 

Birçok şehir, hükümetlerin artık yavaş yavaş karantina kısıtlamalarını kaldırmayı ve bir geçiş 
dönemini başlatmayı planladığını belirtmiştir. Ulusal geçiş planları sunulmaktadır ve koşullar 
müsaade ettiğinde kısıtlamaları kaldırmak için uygulamalar yapılacaktır. Yeni normale 
geçerken atılacak ilk adımların insanların dışarıya çıkmasına müsaade etmek, işe 
gitmek ve okulları (kısmen veya tamamen) açmak ve küçük dükkanları açmak olabileceği 
değerlendirilmektedir. Hollanda'da, insanların 20 Mayıs - 20 Temmuz arasında geçiş stratejisi için 
kendi senaryolarını tasarlayabilecekleri büyük bir danışma başlatılmıştır. 

Şehirler ve ulusal ağlar, yeni ve farklı ihtiyaçlara adapte olacaklarını ve geleceği düşünerek 
insanlara ve topluluklara yardım etmeye odaklanacaklarını, yakınların ölümü, 
kısıtlamalardan kaynaklı ruh sağlığı sorunları, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 
verilebilecek destek ve işini kaybedenler ve ekonomik kapasitelerinde kayıplar yaşayanlar 
gibi pandeminin sonuçlarına cevap vereceklerini belirtmektedir. 

Bazı şehirler her zamanki gruplara ek olarak kimin etkilendiği ve COVID öncesi ile karşılaştırıldığında 
nelerin değiştiğine yönelik kanıt tabanlarını oluşturmaktadır. Toplumsal esenlik konusunda artan 
endişeler mevcuttur ve toplumsal ağların güçlendirilmesi ve sağlığın geliştirilmesine yönelik girişimler 
öncelikli hale gelmiştir. Hollanda’dan Utrecht Belediyesi, toplumsal etki envanteri yapmak için 
stratejik bir görev gücü oluşturduğunu bildirmektedir. Bulgular Utrecht belediyesinin yöneticilerine 
sunulacaktır ve belediyenin stratejilerinin yönlendirilmesi için kullanılacaktır.   

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://web-prod.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/simulation-exercise
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://web-prod.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/simulation-exercise
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Bisiklet ve yürüyüş ( Aktif seyahat ). 

İspanya Sağlık Bakanlığı, şehirlerin aktif seyahati desteklemek ve bisiklet kullanımını teşvik etmek için 
ne yaptıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini belirtti. Bazı şehirler karantina kalktıktan 
sonra aktif ulaşım ve alternatif ulaşım seçeneklerini oluşturabilmek için altyapıdan sorumlu 
kurumlarla birlikte çalıştıklarını belirtmişlerdir. Örneğin Fransa’dan Nice Belediyesi bisikletler için 
yeni yollar oluşturmakta ve bisiklet tamiri için hibe sağlamaktadır. 

DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi birçok şehirde işe bisikletle güvenli bir şekilde gidiş için adımlar 
atmış olduğunu belirtti. En önemli örnekler arasında yolları sadece bisikletlere (örn. Berlin, Almanya) 
ayırmak ve hız sınırlarının sıkı bir şekilde uygulanması yer almaktadır, çünkü kazaların olması 
durumunda sağlık kuruluşlarına ek bir yük getirilmemelidir. 

POLIS tarafından toplanan iyi örneklere (bisiklet dahil) bir 
bağlantı sağlanmıştır : https://www.polisnetwork.eu/document/covid-19-keeping-things-moving/   

Dijital eşitsizlikler (dijital uçurum) 

Birçok şehir hem bilgi hem de hizmetlere erişim sağlama, evde eğitim ve sosyal destek 
açısından internete ve/veya bilgisayarlara erişimi olmayanların sorunlarından bahsetmiştir. 

Erişim eksikliği ve okulların kapalı olduğu dönemde, çok farklı kaynaklara sahip çocuklar 
arasındaki evde öğrenme açısından mevcut eşitsizlikleri genişletecektir. 

Diğer engeller ve erişim sorunları 

Başka bir sorun, bir olduğunu mültecilerdir ve bu kişiler kartlarını ATM’lerde kullanamamaktadır ve 
diğer çevrimiçi ödeme yöntemlerine de izin verilmektedir ve bu durum çevrimiçi gıda teslimatlarında 
engeller oluşturmaktadır. 

  

 

 

 

  

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.polisnetwork.eu/document/covid-19-keeping-things-moving/
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Ülkelerden özetler 

Hırvatistan 

Rijeka Belediyesi 

  

  

  

  

  

  

Rijeka belediyesi Hırvatistan’ın virüsünün etkisini en aza indirmek konusunda 
iyi olduğunu söyledi. Toplam 2.062 kişi enfekte olmuş ve enfekte olanlar 
içerisinden 67 kişi ölmüş ve 1.288 kişi iyileşmiştir. Hırvatistan'da yaklaşık 4 
milyon vatandaş olduğundan sonuçlar iyi kabul edilmektedir (özellikle çok 
etkilenen İtalya'ya yakınlığı dikkate alındığında). Önceki gün (29 Nisan) yeni 
virüs bulaşan kişi sayısı sadece 15 olmuş, bir gün önce 9 ve ondan önceki gün 
de 8 kişiye virüs bulaşmıştır. Bu, Hırvatistan'ın salgının başlangıcındaki aldığı 
katı önlemlerin bir sonucu olabilir. 

  

Hırvatistan şu anda önlemleri gevşetme evresinin 1. aşamasının ortasında 
bulunmaktadır. Bu aşamada çoğu işletmenin (doğrudan müşteri teması ve 
büyük alışveriş merkezleri olanlar hariç) açılmasına izin verilmektedir 
(sıkı hijyen ve sosyal mesafe önlemleri uygulanır). 2. aşama gelecek hafta 
başlayacak ve bunu sonraki hafta okulların açılacağı 3. aşama takip 
edecektir. Ekonomi sert bir şekilde etkilenmiştir, birçok kişi işini kaybetmiştir 
ve ekonominin büyük bir parçası olan turistik dönemi kurtarmak için nasıl bir 
çalışma yapılacağı konusunda ciddi bir tartışma vardır. 

  

Hırvatistan'daki bir diğer tartışma bar ve restoranlardır. Birçoğu, katı sosyal 
mesafe önlemleri alınırsa, yeniden açmaya izin verildiğinde dükkanları 
açmanın bir anlamı olmadığını söylemektedir. Çoğu şu anda 
sadece restorandan teslimat ve evlere teslimat hizmeti yapmaktadır. Kültür 
sektörü de kötü etkilenmiştir çünkü hiçbir gösteri veya konsere izin 
verilmemektedir. Şu anda beş kişiden fazla gruplara izin verilmiyor ve 3. 
Aşamada 10 kişiye kadar gruplara izin verilecek. 

Çek Cumhuriyeti 

Çek 
Ulusal Sağlıklı Ağı 

Çek Ulusal Ağı, ön saflarda yer alan tıp uzmanları alanında ve ayrıca çok 
büyük bir mücadele gösteren ve çok iyi bir iş çıkaran şehir temsilcileri 
tarafından çok şey yapıldığını bildiriyor. 

  

Pandemi nedeniyle, ulusal ağ, çevrimiçi faaliyetler üzerinden destek 
sağlamaya adapte olmuştur - ülkede belediyelerin somut örnekleri toplanmış 
ve belirli konularda Facebook grupları oluşturulmuş ve web seminerleri 
gerçekleştirilmiştir. Şehirleri ve vatandaşları ücretsiz yasal tavsiye konusunda 
destekleyecek avukatlarla ortaklıklar kurulmuştur. 

  

Bu krize çok hazırlıksız yakalanıldığı için geleceğe yönelik önlemler, kriz 
yönetiminde metodolojik destek etrafında dönmektedir. Ağ şimdi çevrimiçi 
iletişim araçlarını ücretsiz olarak sunacak ortaklar bulmaya çalışmaktadır.  

DSÖ bilgilerinin ve veri sayfalarının çok değerli olduğu bildirilmiştir.  
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Fransa 

Nice Belediyesi 

  

Nice Belediyesi Fransa'da, tam karantinanın 11 Mayıs'ta okulların yavaş yavaş 
yeniden açılmasıyla biteceğini bildirdi. Halka açık tüm toplantılar Temmuz 
ortasına kadar yasak olacaktır. Nice'te ulusal çapta yüz maskesi dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir (350.000 kişi). 

Nice'te sosyal mesafeyi teşvik etmek için bazı yeni yollar bisikletlere ayrılacak 
ve bisiklet tamirleri için ulusal bir hibe programı oluşturulacaktır. 

Almanya 

Alman Ulusal 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı 

Alman Ulusal Ağı da Almanya'da psikolojik ve sosyal ve ekonomik etkiler 
kötüleştikçe yeniden açılma konusunun daha fazla tartışıldığını bildirdi. 

Almanya'da büyük bir sorun okulların ve anaokullarının nasıl açılacağıdır. 
Sosyal mesafe kuralları sınıfların ve öğretmenlerin iki katına çıkacağı 
anlamına gelmektedir. Bazı okullar ileri sınıflar için öğrencilerin yarısının 
fiziksel olarak okulda olacağı ve diğer yarısının da dersleri çevrimiçi olarak 
evden takip edeceği, alternatif günlerde ise ev ve okul arasında geçiş 
yapılacağı bir sistem oluşturmak istemektedir. Kreşler hala kapalıdır. Şimdi 
bazı bakım evleri, akrabaların randevu alarak ve katı mesafe kurallarıyla 
haftada bir kez ziyaret etmesine izin vermektedir. 

Frankfurt'ta bakım evlerinde tüm sakinler ve hemşireler koruma amacıyla 
test edilmektedir. 

Yunanistan 

Yunan Ulusal 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Yunan ulusal ağı Yunanistan'ın kademeli olarak tedbirlerin kaldırılmasına 
hazırlandığını bildirdi. 

Ağ, oluşturulması gereken yeni hizmetler için talimatlar ve standartlar 
oluşturmuştur bunlar broşürler ve videolarla tanıtılmaktadır ve dans, masal, 
jimnastik gibi faaliyetlere yönelik talimatlar içermektedir. Çok çabuk 
yapılması gereken ve sürekli yeni bilgiler içeren zor ve zorlu bir dönem 
olduğu belirtilmiştir. 

Yunan belediyeleri, hükümetin nüfusu karantinaya almaya karar vermesiyle 
birlikte insanları evde kalmaları için destekleme görevini üstlenmiştir. Tüm 
belediyeler derhal bilgi ve tavsiye sağlamak ve vatandaşların ihtiyaç ve 
taleplerini toplayabilecekleri telefon çağrı merkezleri ve yardım hatları 
oluşturmuştur. 

Evde yardım hizmetleri konusunda mevcut hizmetleri güçlendirmişler ve 
olmayan hizmetleri de başlatmışlardır ve bu sayede belediye çalışanları ilaç 
tedariki, gıda, fatura ödeme, tıbbi bakım ve hemşirelik ihtiyaçları gibi hassas 
grupların ihtiyaçlarını karşılayabilmişlerdir. Bunun çok büyük ve zor bir proje 
olduğu söylenmiştir. 
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İrlanda 
Cumhuriyeti 

Cork Belediyesi 

Cork Belediyesi sosyal mesafe kurallarını uygulayarak sağlıklı kalmaya 
çalıştıklarını bildirdi. Cork'taki sağlıklı şehirler faaliyetleri, ön saflardaki 
toplum hizmetlerine odaklanıyor, polis, sağlık otoritesi, yerel otorite ve 
gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde çalışıyor. 

Tanımlanan ilk grup yaşlı insanlardan oluşuyor ve bir 'koza' halinde yalnız 
yaşıyorlar. Sıcak yemek sunmak için bir ortaklık oluşturulmuştur. Cork ayrıca 
merkezi bir yardım hattı oluşturarak ve tüm sakinlere bilgi göndermiştir. 
Hizmetler yerel medya aracılığıyla yayınlanmıştır ve haftanın 7 günü sabah 
8'den akşam 8'e kadar açıktır. Yerel otorite personeli çağrıyı almaktadır ve 
tüm vatandaşlar ilaç ve yiyecek, randevu alma veya biriyle konuşma yapma 
gibi konularda destek için arayabilmektedir. Belediye, Kızıl Haç ve Gardai 
Topluluğu ile iş birliği içinde çağrıları yanıtlamaktadır. Cork Belediyesi her 
mahallede 36 ajansla birlikte güçlü bir yerel müdahale ekibi kurmuştur. 
Yereldeki konular hakkında bilgiye sahiptirler ve halktan gelen çeşitli 
taleplere cevap verebilmektedirler. Halkın bilinçlendirilmesi konusunda 
yardım hattında sürekli bir tanıtım yapılmaktadır ve Belediye Başkanı düzenli 
olarak radyo röportajlarına katılmakta ve COVID 19’un kontrol edilmesi 
hakkında bilgi sunmaktadır. Cork ayrıca bir bülten yayınlamaktadır. 

Savunmasız grupları desteklemek ve programlar sunmak için bir fon 
oluşturulmuştur. Ayrıca, çocuk bakımı ve okul yemeklerini desteklemek için 
bir “yoksulluk ağı” oluşturulmuştur ve ayrıca bir ulusal gıda bankası 
kampanyası bulunmaktadır. Sağlık ve refah, pandeminin bir sonraki 
aşamasına geçerken büyük önem taşıdığından, refah konusunda yeni 
kılavuzlar için yayınlanmaktadır. 

Cork, spor, sanat, etkinlik ve faaliyet temelli kuruluşlarla ortaklıklar kurarak 
kendisini izole eden kişilerin refahına destek olmak için girişimlerde 
bulunacaktır. Cork'ta HC tarafından geliştirilen diğer girişimler: 

• Cork HC Eylem planının COVID’e uyumu için ulaşım ve mobilite 
forumlarıyla çalışmalar. 

• Nehri oynamak için kullanan bir “oyuna yönelik paradigma programı” 
geliştirme odaklı bir atölye çalışması. 

• Destek hattı operatörlerine yardım için psikoloji departmanıyla 
birlikte çalışmak 

• Seyahat eden topluluklarla çalışan birinci basamak sağlık çalışanları 
için rehberlik 

• Yaşlı dostu şehirler 
• Ev egzersizlerinde fizyoterapistlerle çalışma 
• 5 yaşın altındaki çocukların ihtiyaçlarını ele alan diğer 8 Avrupa şehri 

(Udine dahil) ile ortak çalışma 

İtalya 

Udine Belediyesi  

Udine belediyesi, İtalya'da 3 Mayıs Pazartesi günü 2. aşamayı 
başlayacaklarını, ancak durumun gerçekten karışık olduğunu bildirdi. 
Epidemiyolojik açıdan uzmanların tavsiyesi nedeniyle alınan önlemler ile 
ekonomik ve psikolojik açıdan kilitlenmenin ve ekonomi ve turizm üzerindeki 
etki nedeniyle oluşan depresif ruh halinden dolayı bölgelerin önümüzdeki 
birkaç gün içinde her şeyi açma arzusu arasında bir çatışma bulunuyor. 
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İtalya 
Ulusal Sağlıklı 
Şehirler Ağı 

   

  

İtalyan ağı, 2. aşama planlarının sanayi, imalat ve daha sonra ise ticari 
faaliyetlerin aşamalı olarak açılışı olduğunu bildirdi. Okullar neredeyse 
kesinlikle Eylül ayına kadar açılmayacak. Ana konular turizm ve yazlık 
tesislerle nasıl başa çıkılacağıdır. Herhangi bir sınıftaki okullar yazdan önce 
açılmayacağından, bazı İtalyan bölge ve belediyeleri aileleri ve özellikle 
kadınları/anneleri desteklemek için 3-14 yaş arası çocuklara yaz okullarını ve 
yazlık tesisleri yeniden açmak konusundaki bağımsız teklifler üzerinde 
çalışmaktadır. 

Hollanda 

Utrecht 
Belediyesi 

Hollanda'da ilkokullar 11 Mayıs'tan itibaren yarı zamanlı eğitim için 
açılacaktır. Bunun tüm hafta boyunca yarım gün mü yoksa alternatif günler 
mi olduğu henüz belli değildir ve okullar, okul kurulları ve Eğitim Bakanlığı 
tarafından tartışılmaktadır. Özel bakım ilkokulları, çocuk bakım tesisleri dahil 
olmak üzere tam olarak ve tüm günler açacaktır. Ortaokullar 1 Haziran'dan 
itibaren açılacaktır, ancak 1,5 metrelik mesafeye uymanın yollarını bulmak 
zorundadır. Hollanda'da, 12 yaşa kadar çocukların, bu haftadan itibaren 
tekrar spor eğitimine izin verilecektir. 12 ila 18 yaş arası olanlar 1,5 metre 
mesafeye uymak zorunda olsalar da spor eğitimi alabilecektir. 

Hollanda'da dükkanlar açık kalabilir, ancak 1,5 metrelik mesafe kuralına 
uymak zorundadır. Birçoğu hala kapalıdır ama bu hafta tekrar açılmaya 
başlayacaktır. Restoranlar, barlar, kültür kurumları vb. en azından 20 Mayıs'a 
kadar kapalıdır. Spor ve festivaller gibi daha büyük etkinliklere 1 Eylül'e kadar 
izin verilmeyecektir. Diş hekimi ve fizyologlar bu hafta çalışmaya başlamıştır. 
Ancak kuaför gibi diğer temasın olduğu mesleklerin henüz çalışmasına izin 
verilmiyor. 

29 Nisan 2020'de Hollanda'da, insanların 20 Mayıs - 20 Temmuz arasında 
geçiş stratejisi için kendi senaryolarını tasarlayabilecekleri büyük bir danışma 
etkinliği açılmıştır. Sağlanan araç çeşitli önlemler, yoğun bakım ve sağlık, 
ekonomi vb. üzerindeki etkileri hakkında bilgi sağlar. Araç, çeşitli üniversiteler 
ve Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü RIVM tarafından geliştirilmiştir. 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) 
öğrencileri Utrecht'te daha savunmasız ve dijital olarak daha az deneyimli 
vatandaşlara yardım etmekte ve ders kredisi almaktadır. Aynı yaklaşım, 
işitme engelli ebeveynleri olan  işitme engelli çocukların çevrimiçi eğitimi için 
ailelere yardımcı olan işaret dili üniversitesi öğrencileriyle de 
kullanılmaktadır. 

Hollanda’da başbakan tarafından bildirilen güncellemeler işaret diliyle de 
verilmektedir. 

Utrecht, belediye meclisi üyelerine gelişmeleri ve hem yerel hem de ulusal 
düzeyde hangi önlemleri aldıklarını bildirmek için haftalık bir bülten 
yayınlamaktadır. Şehirde aktif ve görünür bir belediye başkanı mevcuttur. 

Destek kuruluşlarına genel bir bakış ve bunlara nasıl ulaşılacağı hakkında bilgi 
sahibi olmayan göçmenlere bilgi ve infografikler ulaştırılmaktadır. Utrecht 
artan sayıda internet semineri düzenlemektedir ve şimdi pandeminin geçişi 
ve orta vadeli etkisi hakkında daha fazla düşünmeye başlamıştır. 
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Kentin rolü ve sağlıklı kentsel yaşam ve sağlık politikası ile ilgili olarak hedef 
ve zorluklar üzerinde toplumsal etki envanteri oluşturmak için tüm 
departmanlardan stratejik meslektaşların katıldığı görev gücü 
oluşturulmuştur. Elde edilen bilgiler belgelenmekte ve salgından elde edilen 
deneyimlere dayanarak stratejilerin yeniden tanımlanması ve tasarlanmasına 
rehberlik etmek üzere yöneticilerle paylaşılmaktadır. 

Utrecht'in en son güncellemesi: 
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/7f64617f-f880-461c-
b4d0-388e12d1ac57 adresindeki iki PDF belgesi ile sunulmaktadır: 

• COVID-19 ile ilgili belediye meclisi (ve ilgilenen herkes) için haftalık 
güncellemeler ve Utrecht şehrindeki önlemler, etkiler, sonuçlar 

• Anket sonuçları (1000 katılımcı) dahil olmak üzere bölgesel halk 
sağlığı hizmeti GGDrU'dan bazı istatistikler. 

Portekiz 

Portekiz Ulusal 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı 

Portekiz, önümüzdeki hafta acil durumun yenilenmeyeceğini ve ekonominin 
kademeli olarak yeniden açılacağını, ancak tam olarak nasıl olacağı bilinmese 
de sınırlamalar olacağını bildirmiştir. 

Portekiz Ağı, Portekiz'in okulları daha düşük yaşlar için yeniden açmayı 
planladığını bildirdi. Anaokulları önce açılacak, ancak ebeveynler hala evde 
kalmaya devam edebilecek ve aylık maaşın %66'sına kadar aile desteği 
alabilecekler. Sadece zorunlu maske kullanımı ile ve 200m2 veya daha küçük 
olan kitapçılar, kuaförler ve başka dükkanlar açılacaktır. 

İnternete ve bilgisayarlara erişimi olmayanlar çevrimiçi eğitim konusunda 
sorun yaşamaktadır. Öğrenciler ulusal TV üzerinden çevrimiçi eğitime 
erişebilse de birçok öğrenci imkân yetersizliği nedeniyle öğretmenlere, ekstra 
çalışmaya ve konferanslara erişememektedir. 

Rusya 
Federasyonu 

Rusya 
Federasyonu 
Ulusal Sağlıklı 
Şehirler Ağı 

Rusya Federasyonu Ulusal Ağı, Rusya'da salgının zirvesinin hala beklendiğini 
bildirdi. İşyerlerinin kapalı olduğu günler 11 Mayıs'a kadar sürecektir. Mayıs 
tatilleri de dahil olmak üzere kısıtlayıcı önlemler devam edecektir. 

Bölgeler (Rusya Federasyonunun kurumları) yavaş yavaş öz izolasyon 
düzeninden aşamalı çıkış planları geliştirecektir. 

Mevcut durum nedeniyle, Rus Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı, İnternette 
"Güvenlik" Bilgi Güvenliği Merkezi (Vologda bölgesi) ve Kriz Psikolojisi 
Merkezi (Moskova) ile, ruh sağlığı ve bilgi güvenliği üzerine bir dizi web 
semineri düzenlemiştir. 

İspanya 

İspanya Ulusal 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı (Sağlık 
Bakanlığı) 

İspanya Ulusal Ağı, İspanya'nın hala 'alarm durumunda' olduğunu ancak 
yavaşça ilerleme kaydettiğini bildiriyor. 26 Nisan'dan itibaren çocukların 
yeniden dışarıya çıkmasına izin verilmiş fakat en fazla 1 saat için, bir yetişkin 
ile ve en fazla 3 çocukla birlikte. Bu adım önemli çünkü İspanya, kimsenin 
dışarı çıkmasına izin vermeyen en sert kısıtlama kurallarına sahiptir. 5 
Mayıs'ta insanlar 1 saat boyunca fiziksel egzersiz yapmak için dışarı 
çıkabilecekler. 

Geçtiğimiz Salı günü (28 Nisan), iller tarafından koşullarına göre farklı şekilde 
uygulanacak ulusal bir geçiş planı sunulmuştur. Geçişin 4 aşaması 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/7f64617f-f880-461c-b4d0-388e12d1ac57
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/7f64617f-f880-461c-b4d0-388e12d1ac57
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tanımlanmıştır ve halk sağlığı ve sosyal göstergeler kullanılarak her iki 
haftada bir yeniden değerlendirilecektir. 

Bu geçiş planındaki ana konular kaynakların güçlendirilmesi, vaka sayısının ve 
temasların izlenmesi, vakaların izolasyonu, kalabalıklarda risklerin en aza 
indirilmesi, hareketliliğin kısıtlanması ve vatandaşların uyumluluk 
göstermesidir. 

Bu stratejiyi tüm seviyelerde takip etme zorunluluğu vardır. Belediyeler çok 
önemli bir rol oynamış ve halen rol oynamaktadır. Yerel düzeyde, farklı 
gerçeklikleri göz önünde bulundurarak tüm belediyelerde önlemler 
uygulamak önemlidir. Bu, Sağlıklı Şehirler ağının ötesinde bir konudur ve 
kamusal alanda bulunmak konusunda sürdürülebilirlik ve yeni yöntemlerin 
değerlendirilmesini içermektedir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilişkili 
olarak İspanya esenlik konusunda endişe duymaktadır, bu nedenle topluluk 
ağlarını güçlendirmek ve sağlığı geliştirme girişimleri ana odak alanlarıdır. 

Döngüsel ekonomi gelecekte yerel ekonomi için önemli olacaktır. 

Akıl sağlığıyla ilgili olarak, izolasyon, en savunmasız gruplar ve yalnız 
yaşayanlara odaklanılmaktadır. Bu konular, yardım hatları ve psikolojik 
destek ve cinsiyete dayalı şiddet konusunda verilen destek ile her düzeyde 
ele alınmıştır. İspanya şimdi farklı ihtiyaçlara adapte olmaya çalışacak, 
yakınlarının ölümü gibi pandeminin sonuçlarına hazırlanmasına yardımcı 
olmaya odaklanacak ve insanların bir sonraki aşamaya geçişine yardımcı 
olacak, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerine ve işini kaybedenlere ruh 
sağlığı desteği gibi hizmetler sunacaktır. 

Birleşik Krallık 

Belfast Belediyesi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Belfast, ruh sağlığını destekleyici örneklerin paylaşılmasının önemli olduğunu 
bildirdi. 

Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti kısıtlamalar konusunda ortak bir 
yaklaşım benimsemiştir. Temas takibi ve testlere başlamışlardır ve bakım 
hizmetlerinin sunulduğu mekanlara ve savunmasız nüfus gruplarına 
odaklanılmaktadır. Aile içi istismarda ve ayrı yaşayan ailelerde çocukların 
irtibatlarında önemli sorunlar yaşanmaktadır. 

Belfast, insanların kısıtlamalardan sonra hareketliliğini sağlamak ve işe 
gitmelerine imkân vermek için altyapıdan sorumlu Bakanlık tarafından 
caddelerin yayalara nasıl açılabileceğini ve aktif seyahat ve farklı ulaşım 
seçeneklerini nasıl destekleyeceğini incelemeye davet edilmiştir. 

Sanat ve kültür sektörü zorlanmaktadır ve Belfast buna karşı nasıl bir destek 
sunabileceğini planlamaya çalışmaktadır. 

Sağlık okuryazarlığı ve özellikle kamusal bilgilerin nasıl geliştirileceği ve bunun 
halk tarafından nasıl anlaşıldığı ve ilgili davranış kalıplarını etkileyip 
etkilemediği konusunda dört ülkenin çalıştığı bir proje geliştirilmektedir. 
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Derry and 
Strabane 
Belediyesi 

  

 

 

 

Newcastle 
Belediyesi 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derry ve Strabane Belediyesi, bilgileri koordine etmek ve paylaşmak 
konusuna odaklandıklarını bildirmiştir. Gönüllü kuruluşlar, işyerleri ve 
ailelerle çalışanlar için bilgi merkezi oluşturmak ve paylaşmak üzere Meclis, 
Sağlık Hizmetleri Vakfı ve gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde çalışıyorlar. 
Burada amaçlanan kullanılabilecek destek ve finansman kaynakları hakkında 
bilgi paylaşmak ve DSÖ bilgilerini ulaştırmak ve paylaşmaktır. 

Hala karantina sürecinin ortasındalar ve şehirde insanların ölüm oranının 
düştüğü görülmeye başlanmış olsa bile mesajın değişmediğini vurgulamak 
istiyorlar. 

 

Newcastle şehri İngiltere'nin Avrupa'yı takip ettiğini ve bu yüzden şu anda 
onların da farklı geçiş stratejilerini öğrenmekte olduklarını belirtmiştir. Virüs 
Nisan ayı başında zirveye ulaşmış ve bu nedenle hastanelerdeki vakalar şu an 
azalmaktadır, ancak yine de bakım evlerindeki vakalar artış göstermektedir. 
Birçok şehir hala savunmasız grupların test edilmesi ve ele alınması 
konusundaki lojistik konularla uğraşmaktadır. Önümüzdeki hafta (7 Mayıs) 
Perşembe günü İngiliz hükümeti geçiş kararları verecektir, bu yüzden 
belediyeler İngiltere’nin stratejisi ve seçenekleri beklemektedir. Şu anda 
yaklaşım, kısıtlamaları kaldırmak için beş alanda sonuç alınması gerektiğidir: 
ölüm hızında azalma, sağlık hizmetlerinde başa çıkma kapasitesi, azalan 
enfeksiyon oranları, kontrol altında tutulabilir ikinci zirve noktası ve yeterli 
test kapasitesi. 

Galler, temas takibi, gözetim ve uluslararası deneyimlerden öğrenme ve 
kamuoyu ile etkileşime dayalı olarak kısıtlamaları kaldırmak için bir çerçeve 
yayınlamıştır. 

İskoçya'da kısıtlamaların bitişi konusunda hem bir çerçeve hem de bir 
stratejisi mevcut fakat henüz İngiltere genelinde bu oluşmuş değil. 

Yerel düzeyde, belediyeler sosyal ve ekonomik bir COVID stratejisi 
geliştirmeyi ve hangi grupların en fazla etkilendiğini ve cinsiyete dayalı 
şiddetin ne derece arttığını belirlemeye çalışıyor. Olağan gruplara ek olarak 
kimlerin etkilendiğine ve COVID öncesi ile karşılaştırıldığında nelerin 
değiştiğine dair bir kanıt temeli oluşturuluyor. Belediyeler, kaynakları belirli 
bir alana yönlendirmek için nelerin değiştiğini bilmelidir. 

Newcastle, okul açılışlarının başka yerlerde nasıl gittiği hakkında daha fazla 
şey öğrenmek istiyor. İngiltere hükümeti okulların yaz tatillerinde 
açılmayacağını ve açılışın aşamalı olarak gerçekleşeceğini doğruladı. Halen 
okula devam etme hakkına sahip çok savunmasız çocukların çok az bir 
kısmının gerçekten okullara devam ettiği konusunda artan bir endişe var. 
Daha uzun süreli okul kapanmaları, evde öğrenim konusunda çok farklı 
kaynaklara sahip çocuklar arasındaki eşitsizlikleri genişletecektir. 

Dijital dışlama Newcastle'da bir sorundur - sadece öğrenciler için bir beceri 
veya erişim sorunu değildir. Örneğin bazı sığınmacıların ATM kullanmasına 
izin verilmezken, bazılarının online ödeme kartı kullanmasına izin 



14 
 

 

 

 

 

Swansea 
Belediyesi 

verilmemektedir. Bu, çevrimiçi gıda dağıtımına erişebilmenin önünde bir 
engel oluşturmaktadır ve semptomları gösterenlerin evde izolasyonunu da 
zorlaştırmaktadır. Newcastle, bunu ele almak için yiyecek ve ilaç sağlayan 
gönüllüleri kullanan bir yardım hattına sahiptir (Şehir Yaşam Hattı olarak 
adlandırılır). 

 

Swansea şehri, Galler'de kilit işçi çocuklarının okula gittiklerini ve küçük sınıf 
boyutları ve sosyal mesafelerin mümkün olması halinde okulların açılması 
konusunda bazı tartışmalar olduğunu bildirmektedir. Kısıtlamaları 
gevşetmeden önce yerine getirilmesi gereken koşullar vardır. Genel nüfus şu 
anda sadece küçük az sayıda olsa da kuralları çiğnemeye başlamıştır. 

Galler'de gündüz bakım merkezleri hala kapalıdır ve bakım evleri akraba 
ziyaretlerine de kapalıdır. Bazı bakım görevlileri bakım merkezlerinin 
sakinleriyle bir arada tutulmuştur ve bu sayede de hastalığın yayılma riskini 
azaltmıştır, ancak Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) bir sorun olmaya devam 
etmektedir. Semptomları gösteren sakinler ve bakıcılar bakım evlerinde ve 
konutlarda test edilebilmektedir. Bakım evleri, toplumsal yayılma konusunda 
bir barometre görevi görmektedir. 

Bireyler ve kuruluşlar için COVID ile ilgili rehber hazırlamışlardır: 
https://www.scvs.org.uk/coronavirus-orgs 

https://www.scvs.org.uk/coronavirus-inds 

 

Swansea'dan Vaka Çalışması 

Swansea'da mobil bir cinsel sağlık hizmeti yeni başlamıştır. Tüm toplum 
klinikleri kapatılmış ve klinik personeli kalıcı bir yer olmadan sürekli hareket 
ettirilmekten yorulmuştur. Kullanılmayan bir ambulansı elde edilmiş ve mobil 
bir cinsel sağlık kliniğine dönüştürülmüştür. Madde kullanımı ile ilgili zorlu bir 
yaşam tarzı olan bir bayan, uzun süre etkili, geri döndürülebilen bir 
kontraseptif enjeksiyona acil ihtiyaç duyuyordu. Yerel bir birincil bakım ve 
toplum kümesi tarafından istihdam edilen evsizlere hizmet veren bir hemşire 
bu bayanı servise yönlendirmiş ve yarım saat içinde dönüştürülmüş ambulans 
kadının yanına gelerek gerekli prosedürü kısa süre sonra tamamlanmıştır. 

Savunmasız kişilere mevcut durumda yöntemler geliştirerek hizmet 
sunmanın yolunu bulma konusunda personelin ustalığı etkileyici olmuştur. 

DSÖ 

Cevap ve Bilgi 

İlk toplantı raporu artık çevrimiçi olarak yayınlanmıştır ve ikinci ve 
üçüncü toplantı raporu yakında hazır olacaktır. 

Monika, DSÖ tarafından hazırlanan ve pandeminin farklı yönleri ile ilgili 
olarak üretilen görsel bilgilendirici belgelerin bulunduğu bir veritabanı 
olduğunu ve UNICEF tarafından ebeveyn ve okullar için üretilen çok 
çeşitli kaynakların bulunduğunu bildirmiştir. Okul öncesi eğitim 

https://www.scvs.org.uk/coronavirus-orgs
https://www.scvs.org.uk/coronavirus-inds
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konusunda bazı rehberlerin olduğunu ancak bakım evleri için rehberlik 
çalışmalarının sürdüğünü bildirmiştir. 

Bilgilendirici belgeler için bakınız: 

https://who.canto.global/index.html#/v/coronavirus/album/HLDPS?fr
om=thumbnail&scrollTo=498.888916015625&gOrderProp=uploadDat
e&gSortingForward=false&display=thumbnail&viewIndex=1 

UNICEF kaynakları için bkz: 

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

DSÖ tarafından değerlendirilmek üzere sorulan sorular: 

1) Şehirler, DSÖ vaka çalışmalarına daha yapılandırılmış bir şekilde 
katılma imkanına sahip mi? Önemli konular; savunmasız 
gruplar, müdahale planları, dairesel ekonomi, sanat ve kültür 
gibi sosyal uyumu destekleyen faaliyetler. DSÖ şehirlerle birebir 
temas kuracaktır. 

2) Dijital eşitsizlik. Artık birçok hizmet yüz yüze yapılmamakta ve 
telefona ve çevrimiçi alanlara taşınmaktadır. En çok dışlanan 
topluluklar, dijital içerme konusunda birçok sorunla karşı 
karşıyadır. Şehir planlaması ile ilgili olarak, şehirler bu 
topluluklar konusunda ne yapıyor, şehirler dijital araçlardan ve 
hizmetlerden mahrum olanların ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor ve 
şehirler eşitsizlikleri sürdürmek ve kötüleştirmemek için nasıl 
davranıyor? 

Hanna Dunning’e son 2 yılda sekretaryaya yaptığı büyük katkı için 
teşekkür edildi ve kendisi doğum iznine ayrıldı. 

Chris Brookes, Sağlıklı Şehirler ağı için yeni Proje Yöneticisi olarak 
görevlendirildi. 

DSÖ, geleneksel olarak ekonomik toparlanma ile bağlantılı olarak 
ekonominin bazı sektörlerine (örn. İnşaat, ulaşım, altyapı) yatırım da 
dahil olmak üzere çeşitli önemli ekonomik seçimlerin yapılması 
gerektiğini belirtmiştir. "Pişman etmeyecek" politikaların oluşturulması 
için bu seçeneklerin eleştirel bir ön değerlendirmesi gereklidir. 

Şehirlerde bisiklet kullanımı: birçok şehir yerel seyahat için GÜVENLİ 
bisiklet kullanımını teşvik etmek ve desteklemek için adımlar atmıştır. 
Anahtar örnekler arasında yolun yalnızca bisikletlere ayrılması (örneğin 
Berlin'de) ve sağlık kuruluşlarına kazalar nedeniyle tedavi ile ek bir yük 
getirmemek için hız sınırlarının sıkı bir şekilde uygulanması yer 
almaktadır. 

https://who.canto.global/index.html#/v/coronavirus/album/HLDPS?from=thumbnail&scrollTo=498.888916015625&gOrderProp=uploadDate&gSortingForward=false&display=thumbnail&viewIndex=1
https://who.canto.global/index.html#/v/coronavirus/album/HLDPS?from=thumbnail&scrollTo=498.888916015625&gOrderProp=uploadDate&gSortingForward=false&display=thumbnail&viewIndex=1
https://who.canto.global/index.html#/v/coronavirus/album/HLDPS?from=thumbnail&scrollTo=498.888916015625&gOrderProp=uploadDate&gSortingForward=false&display=thumbnail&viewIndex=1
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
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Salgın ve geçiş döneminde kimsenin arkada kalmamasını sağlamak için 
şehirler ve yerel yönetimlere büyük bir rol düşmektedir. Daha iyi 
toparlanma ve “yeni normal” sırasında sağlık, refah ve refahı koruma 
konularına ve çözüm tabanlı müdahalelere odaklanarak COVID 19 için 
bir mekân esaslı çözüm geliştirme tartışılmaktadır. 

DSÖ, geçiş süreci sırasında ve müdahaleler için belediyelerin çeşitli 
gruplarla ve ulaşılması zor olanlarla iletişim kurmak amacıyla sosyal 
diyalogdan yararlanıp yararlanmadığını sormuştur. 

POLIS tarafından toplanan iyi örneklere bir bağlantı (bisiklet dahil) 

https://www.polisnetwork.eu/document/covid-19-keeping-things-
moving/ 

DSÖ’nün belediyeler ve yerel yönetimler için COVID-19 teknik 
rehberlik sunan web sitesine şu anda 
https://www.who.int/teams/risk-communication/cities-and-local-
governments adresinden ulaşılabilir. 

DSÖ Yerel Yönetimler İçin Geçici Rehber: Kentlerde ve Kentsel 
Ortamlarda COVID-19 için Hazırlıkların Güçlendirilmesi. Bu, psikososyal 
desteğin işlevselleştirilmesi için bir çerçeve içerir 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/WHO-
2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pdf  

Monika Kosinska'nın 29 Nisan 2020 tarihli UNESCO Küresel Öğrenme 
Kentleri Ağı hakkındaki web seminerinde sunumu “Şehirler ve COVID-
19: sağlıklı şehirlerin kalbinde ruh sağlığı ve refah” 

WHO HCP 

presentation UNESCO GLCN 29042020 FINAL.pdf
 

Sıradaki toplantı 14 NİSAN 11.00 -12: 30 CET 

 

  

 

 

  

https://www.polisnetwork.eu/document/covid-19-keeping-things-moving/
https://www.polisnetwork.eu/document/covid-19-keeping-things-moving/
https://www.who.int/teams/risk-communication/cities-and-local-governments
https://www.who.int/teams/risk-communication/cities-and-local-governments
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pdf
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Katılımcı Listesi  

Hırvatistan 

Rijeka Belediyesi 

Çek Cumhuriyeti 

Çek Ulusal Ağı 

Finlandiya 

Helsinki Belediyesi 

Fransa 

Nice Belediyesi 

Almanya 

Alman Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı 

Yunanistan 

Yunan Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı 

İrlanda 

Cork Belediyesi 

İtalya 

İtalyan Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı 

Modena Belediyesi 

Udine Belediyesi 

Litvanya 

Kaunas Belediyesi 

Hollanda 

Utrecht Belediyesi 

Portekiz 
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Portekiz Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı 

Rusya Federasyonu 

Rusya Federasyonu Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı 

Chapaevsk Belediyesi 

İspanya 

İspanyol Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı 

Türkiye 

Türkiye Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 

Belfast Belediyesi 

Derry ve Strabane Belediyesi 

Newcastle Belediyesi 

Swansea Belediyesi 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi 

Laura Azzaro , Program Asistanı, Sağlık Yönetimi 

Elisabeth Bengtsson , Danışman, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 

Hanna Dunning, Danışman, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 

Susan Gardiner, Program Asistanı, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 

Monika Kosinska , Bölgesel Odak Noktası, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 

Adam Tiliouine , Teknik Görevli, Sağlık Yönetimi 

Leonardo Palumbo, Danışman, Yasal ve Ekonomik İzleme, Sağlık Yönetimi 

Christopher Brookes , Danışman, Sağlıklı Şehirler Proje Yöneticisi (doğum izni nedeniyle 
vekalet) 

Lucia Dell Amura, İdari Asistan, Sağlık Yönetimi 

Christine E Brown, Sağlık ve Kalkınma Yatırımları Avrupa Ofisi Başkanı 
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Francesca Racioppi , DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi Başkanı 

Agis Tsouros , Sağlıklı Şehirler Danışmanı 


