World Health
Organization
REGIONAL OFFICE FOR

Europe

Toplumun uyum direncinin ve COVID-19 yanıtının
toplumsal girişimler yoluyla güçlendirilmesi

DSÖ AVRUPA
SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI
İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİ
Toplantı raporu – DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve ulusal ağ koordinatörleri
olağanüstü online toplantısı
19 Mart 2020 Perşembe 11:00-12:15 CET
WebEx üzerinden Online

SAĞLIK
VE
İYİLİK HALİ

Sağlıklı Şehirler 21. Yüzyıl

Dünya Sağlık
Örgütü
Avrupa BÖLGE OFİSİ

Toplumun uyum direncinin ve COVID-19 yanıtının toplumsal
girişimler yoluyla güçlendirilmesi

D S Ö
A V R U P A
SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI
İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİ
Toplantı raporu – DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve ulusal ağ koordinatörleri
olağanüstü online toplantısı
19 Mart 2020 Perşembe 11:00-12:15 CET
WebEx üzerinden Online

Sağlıklı Şehirler 21. Yüzyıl

© Dünya Sağlık Örgütü 2020
Tüm hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, yayınlarını kısmen veya tamamen çoğaltma veya
tercüme etmeye yönelik talepleri memnuniyetle karşılamaktadır.
Bu yayında kullanılan tanımlamalar ve materyalin sunumu, Dünya Sağlık Örgütü’nün herhangi bir ülkenin,
toprağın, şehrin veya alanın veya buralardaki makamların yasal statüsü veya bunların hudut bölgeleri veya
sınırlarının tahdidi ile ilgili herhangi bir görüşünü ifade etmez. Haritalar üzerindeki kesik çizgiler, hakkında henüz
tam mutabakat olmayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.
Belirli şirketlerden veya belirli üreticilere ait ürünlerden bahsedilmiş olması, bunların Dünya Sağlık Örgütü
tarafınca burada adı geçmeyen benzerleri yerine onaylandığı veya önerildiği anlamına gelmemektedir. Hatalar ve
ihmaller hariç, marka tescilli ürünlerin ayırt edilebilmesi için bu ürünlerin isimlerinin baş harfi büyük olarak
yazılmıştır.
Bu yayında yer alan bilgileri doğrulamak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm makul önlemler alınmıştır.
Bununla birlikte, yayınlanmış materyal açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın dağıtılmaktadır. Materyalin
yorumlanması ve kullanımı ile ilgili sorumluluk okuyucuya aittir. Dünya Sağlık Örgütü hiçbir koşulda kitabın
kullanımından doğan zararlardan sorumlu tutulmayacaktır. Yazarlar, editörler veya uzman gruplar tarafından ifade
edilen görüşler Dünya Sağlık Örgütü’nün kararlarını veya belirtilen politikasını yansıtmayabilir.
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Bağlam

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-briefng-oncovid-19---11-march-2020.
19 Mart 2020’de DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve ulusal ağ koordinatörleri, şehirlerin
COVID-19 pandemisine ilişkin ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere olağanüstü toplanmıştır. Bu
toplantı, Topluluk Eylem Girişimleri (CAI) COVID-19 Müdahale Ekibinin üstlendiği ve zaten
devam etmekte olan ihtiyaç değerlendirmesi sürecinin bir parçası idi. Amacı, toplum
düzeyinde aksiyonlar yoluyla toplumsal güveni ve müdahale gayretlerini güçlendirebilmeleri
için ilgili ortakların ve aktörlerin somut ihtiyaçlarını tespit etmek ve anlamaktı. İhtiyaç analizi,
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’ne sonrasında bu gayretleri destekleyecek teknik yardım ve
kılavuzluğu tesis etme imkânı verecektir.
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.
Toplantı, Avrupa Ağı’ndaki belediyelerin ve 24 ülkeden ulusal ağların yanı sıra UNESCO
Öğrenen Şehirler Küresel Ağı ve DSÖ genel merkezi temsilcilerini de bir araya getirmiştir.=

Amaç

AMAÇ
Toplantı, COVID-19 pandemisine verdikleri yanıt bağlamında DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler
Ağı genelinde şehirlerin karşı karşıya oldukları zorlukları ve somut ihtiyaçlarını konuşmak
ve tespit etmek üzere yapılmıştır.
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Öncelikli alanların özeti

ÖNCELİKLİ ALANLARIN ÖZETİ
Toplantıda tebliğ edilen öncelik alanları şunlardır:
•
•
•
•

ruh sağlığı
yüksek risk grupları – özellikle yaşlılar ve çocuklar
evsiz kişilere yardım ve barınma desteği
DSÖ’nün ve UNESCO’nun kaynak paylaşımı konusunda ortaklık kurması ve COVID-19’a
yönelik yanıtı desteklemek üzere iki tarafın da birlikte hareket etmesi.

DSÖ’ye iletilen taleplerin özeti

DSÖ’YE İLETİLEN TALEPLERİN ÖZETİ
Ulusal sağlıklı şehirler ağlarının ve belediyelerin DSÖ’den talep ettikleri şunlardır:
Savunuculuk ve iletişim
• DSÖ Avrupa ulusal sağlıklı şehirler ağlarının partneri olan sağlık bakanlarının ve
bakanlıklarının bilgisini ve anlayışını güçlendirmek; ulusal düzeyde yanıt çalışmalarını
desteklemeye yönelik kaynaklar edinmek
• Doğrudan yerele ve kente ulaşacak haberleşmeler ve mesajlar geliştirmek – özellikle de
yerel kesime ulaşmayı hedefleyen infografikler (görsel bilgi grafikleri) ve haberler
hazırlamak
• Özel sektörü ve sanayi ve ticaret odalarını bilgilendirmek
Bilgi ve iyi uygulamalar
• Belediyelerin COVID-19 hakkındaki iyi uygulama örneklerini ve hatta yerel düzeyde ortaya
çıkabilecek halk sağlığı problemleri ile mücadele yollarına dair örnekleri toplamak ve
paylaşmak
• DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın düzenli toplantılar yaparak belediyelere gidişat
hakkında paylaşım yapma olanağı sağlaması
• Küresel ders ve deneyimlerin paylaşılması için DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın
UNESCO öğrenen şehirler ile ortak çalışması
• Dünyada diğer DSÖ bölgelerindeki COVID-19 çalışmalarına ilişkin iyi uygulama
örneklerinin paylaşılması
• Belediyelerin kendi aralarında doküman, rehber ve iyi uygulama örnekleri paylaşabileceği
online bir platformun hazırlanması
Teknik destek
• DSÖ’den aşağıdaki konularda teknik yönlendirme talep edilmiştir:
-

Belediyeler kamusal alanları nasıl dezenfekte etmelidir?
Halk maskeyi nasıl kullanmalıdır?
Günlük durumlarda nasıl hareket edilmelidir?
Yalnızlık
Sosyal mesafe tedbirlerinin ruh sağlığına etkileri
Veri nasıl toplanmalı ve vatandaşlara ne şekilde sunulmalıdır?
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Öncelikli alanların özeti

ÜLKE
ÖZETLERİ

Ülke özetleri

Avusturya
Viyana Belediyesi
Viyana Belediyesi, Avusturya ve Viyana’da asıl endişenin ekonomik etkiler, özellikle de
iş kaybı olduğunu belirtmiştir. Hükümet, çok hızlı bir şekilde bunun doğuracağı sonuçları
hafifletmek amacıyla kısa dönemli ve geçici süreli çalışanları da içine alacak bir yardım
fonu oluşturmuştur.
Viyana neredeyse tümüyle faaliyetlerini durdurmuştur. Yalnızca günlük ihtiyaçları
(market, eczane vb.) karşılamak için gerekli görülen yerler açıktır. Okullar ve üniversiteler
kapanmış ve uzaktan eğitime geçmiştir. Toplu taşıma hala faaldir. İnsanların ihtiyaçlarını
karşılamak, başkalarına yardımcı olmak ve sürdürülmesi gereken işleri yapmak için
evden çıkmalarına izin verilmektedir. Federal hükümetin bilgilendirme politikası etkilidir.
Tedbirler, insanların uyum sağlayabileceği şekilde adım adım devreye alınmıştır.
Kayak merkezleri virüsün yayıldığı sıcak noktalar (hot-spots) olarak tespit edilmiştir.
Ancak, sosyal mesafe tedbirlerinin çok geç devreye alınması buralarda yayılmayı
sınırlandırmaya yetmemiştir. Kayak merkezleri şu an kapalıdır. Tyrol şehrinin tamamı da
dahil olmak üzere bazı topluluklar karantina altındadır.

Belçika
Brüksel Belediyesi
Brüksel Belediyesi, Belçika’daki şehirlerin muhtaç insanlara yardım organize etmekte
olduğunu bildirmiştir. Yardım etmek isteyen gönüllüler ve yardıma muhtaç olan kişiler,
Brüksel de dahil olmak üzere belediyelerin internet siteleri üzerinde kayıt oluşturarak
birbirlerine ulaşmaktadır.
Belçika’da önlemler 13 Mart Cuma günü başlamıştır. Amaç, sağlık sisteminin durumu ağır
olan herkese hizmet vermeye devam edebilmesi için enfeksiyon sayısını yavaşlatmaktır.
Alınan tedbirler şunlardır: herkesin evde kalması zorunludur; m ü m k ü n olan
durumlarda evden çalışılmalıdır; insanların toplu olarak bir araya gelmesi yasaktır;
barlar, restoranlar ve temel ihtiyaç malzemesi satmayan dükkanlar kapalıdır. İnsanlar,
sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla sokağa çıkabilirler . Kriz süresince
sadece aile bireyleri ve en fazla bir kişi ile daha etkileşim kurulabilir. Bu önlemler 6
Nisan’a kadar geçerlidir. Süre uzatılabilir.

Hırvatistan
Rijeka Belediyesi
Rijeka Belediyesi, Hırvatistan’da temel ihtiyaç malzemesi ve hizmeti sunanlar hariç tüm iş
yerlerinin kapandığını, tüm etkinliklerin iptal edildiğini bildirmiştir. İnsanlara evde
kalmaları, evden çalışmaları ve sosyal mesafeye uymaları tavsiye edilmektedir. Vaziyetin
ani etkisi ile küçük işletmelerin çoğu çalışanlarının işine son vermiştir. Ekonomik etkiler
tüm ülke genelinde ciddi bir endişe kaynağıdır.
Merkezi hükümet, bu durumla mücadele etmek için tedbirler sunmuştur. Ancak bu
tedbirlerin etkililiği ve başarısı özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmeler nezdinde henüz
net değildir. Rijeka Belediyesi (ve diğer pek çok belediye), izolasyon altındaki ve yüksek
risk grubundaki kişilerin ihtiyaçlarını evlerine kadar götürmektedir. Ruh sağlığı öncelikli
alandır ve kriz yaşayabilecek kişilere yönelik acil telefon hattı kurulmuştur.
Bugüne kadar Hırvatistan’da doğrulanmış vaka sayısı 102, ölü sayısı ise 1’dir. Rijeka
Belediyesi’nin bugüne kadar doğruladığı vaka sayısı 14’tür.
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Ülke özetleri

Çek Cumhuriyeti
Çek Sağlıklı Şehirler Ağı
Çek Sağlıklı Şehirler Ağı, tüm üye belediyeleri irtibatta tutmakta ve onlara halk sağlığı
açısından nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda tavsiyeler sunmaktadır. Ayrıca,
üye belediyelere şehir, halk ve küçük ölçekli işletme konularında ücretsiz hukuk
müşavirliği desteği vermektedir. Belediyeler, Çek Sağlıklı Şehirleri Ağının online
platformu üzerinden COVID-19 çalışmalarına ilişkin iyi uygulama örneklerini
paylaşmaktadır. Durum ülke genelinde her gün ve çok hızlı değişmektedir. Ağ, mail
grupları ve online sosyal medya platformları aracılığıyla belediyelerin iyi uygulama
örneklerini paylaşmasına imkân tanımakta ve ortakları ile beraber belediyelere mevzuat,
hukuki destek, akıllı elektronik iletişim ve kriz yönetimi gibi konularda ücretsiz hizmet
vermektedir.
Ağ, DSÖ’ye eşgüdüm ve destek için teşekkür etmiştir.
Düzenli bilgi paylaşımının ve özellikle de akıl sağlığı hakkında bilgilendirme ve rehberlik
çalışmalarının devam ettirilmesi için DSÖ’nün desteği talep edilmiştir. Dahası, başka
ülkelerde belediyelere yönelik somut çalışma ve yardımlarla alakalı iyi uygulama
örneklerinin de paylaşılması talep edilmiştir.

Danimarka
Danimarka Sağlıklı Şehirler Ağı
Danimarka Sağlıklı Şehirler Ağı, Danimarka’da tıp ve yardımcı sağlık mesleği öğrenimi
gören çoğu öğrencinin ve emekli sağlık çalışanlarının bütün bölgelerde müdahale
sürecine destek verdiğini bildirmiştir. Çoğu insan getirilen sosyal mesafe önlemlerine
uyuyor görünmekle birlikte gençlerin çoğu toplu halde bir araya gelmeye devam
etmektedir. Bunun, kendilerini risk altında görmemelerinden ve dolayısıyla neden bir araya
gelmemeleri gerektiğini anlayamamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Finlandiya
Finlandiya Sağlıklı Şehirler Ağı
Helsinki Belediyesi
Helsinki Belediyesi, belediye başkanı önderliğindeki bir COVID-19 kriz grubu ile çalışmaya
başladığını açıklamıştır.
Finlandiya Sağlıklı Şehirler Ağı, üyeleri için online bir toplantı organize etmektedir.
Belediyeler, bu toplantıda farklı ihtiyaç sahiplerine nasıl yardım edilebileceğini konuşmakta
ve fikir alışverişinde bulunmaktadır. Bu toplantı, akran desteği amacıyla ve mevcut
durumda sağlığın ve iyilik halinin teşvik edilmesinin rolünü tartışmak için
düzenlenmektedir.
Daha fazla bilgi almak isteyen katılımcılar için şu link paylaşılmıştır:
https://www.hel.f/uutiset/en/ kaupunginkanslia/helsinki-prepares-for-coronavirus-in-manyways
Vatandaşları bilgilendirmeye devam etmek için günlük veri toplama ve sunma yollarına
dair iyi uygulama örneklerinin paylaşılması konusunda DSÖ’nün desteği talep edilmiştir.

Ülke özetleri

Fransa
Nice Belediyesi
Nice Belediyesi, Nice dahil olmak üzere Fransa genelinde halkın sosyal mesafe
tedbirlerine tabi olduğunu bildirmiştir. Bu tedbirler şöyledir: insanlar tek başına ve fiziksel
mesafeyi koruyarak yürümek zorundadır. Bu, ekonominin neredeyse tamamen durmasına
neden olmuştur. İnsanlar yalnızca temel gıda malzemesi ve ilaç almak için evlerinden
çıkabilir ve bunun için devlete imzalı bir evrak sunmalıdır. Söz konusu tedbirlere
uymayanlara para cezası kesilmektedir.
Yaşlılar ve düşük gelirli gruplar için Nice Belediyesi gıda yardımı organize etmiştir. Ancak
durumun birkaç hafta uzaması halinde bu yardımları sürdürmek zorlaşacaktır.
Halkın maske kullanımı hakkında yönlendirilmesi konusunda DSÖ’nün desteği talep
edilmiştir. Çünkü Fransa’da bilgilendirme konusunda bir kafa karışıklığı yaşandığı
görülmektedir.

Almanya
Almanya Sağlıklı Şehirler Ağı
Almanya Sağlıklı Şehirler Ağı, yerel gıda bankalarının (food banks) kapandığını, ancak
gönüllülerin karantinadaki kişilerin alışverişini yaptıklarını bildirmiştir. Federal hükümet,
halkı tavsiye edilen sosyal izolasyon yönergesine uymaya zorlamaktadır. Tedbirler gelişen
senaryoya göre gözden geçirilecek ve buna uygun şekilde değiştirilecektir.
Ülke genelindeki tüm kendine yardım (self-help) ve karşılıklı yardım (mutual help) grupları
faaliyetlerini durdurmuştur. İnsanlar haftalık toplantılarına gidememektedir. Bu durumun
halk sağlığı üzerindeki etkileri hakkında kaygı duyulmaktadır.
Daha fazla bilgi için almak isteyenler için Robert Koch Enstitüsü’nün İngilizce web sitesi
paylaşılmıştır: https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
İzolasyon dahil yerel düzeyde ortaya çıkacak sorunlarla mücadele ve başa çıkma yolları
hakkında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması için DSÖ’nün desteği talep edilmiştir.

Yunanistan
Helenik Sağlıklı Şehirler Ağı
Helenik Sağlıklı Şehirler Ağı DSÖ’den yerel düzeye hitap eden somut bilgiler talep
etmiştir.
DSÖ’den doğrudan yerel düzeyi hedef alacak bilgiler sunması için destek talep edilmiştir.
Önerilerden biri, başka şehirlerle iyi uygulamaların paylaşılmasını mümkün kılan bir
platform da dahil olmak üzere hem belediyelere hem de vatandaşlara yönelik bilgilendirme
yapan sanal bir platform hazırlanmasıdır. Bu, özellikle de çoğu şehrin aynı sorunları
yaşamakla birlikte bunlara farklı çözümler getirdiği düşünüldüğünde oldukça anlamlıdır ve
bu sebepten söz konusu tedbirlerin paylaşılması önemlidir.
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Ülke özetleri

İzlanda
Reykjavik Belediyesi
Reykjavik Belediyesi, İzlanda’da sosyal toplanmalara yasak getirildiğini ve insanların
evden çalışmaya geçtiklerini bildirmiştir. Anaokulları hala açıktır, fakat kısıtlamalara
tabidir. Hizmetler, küçük gruplar şeklinde organize olunarak sunulmaktadır. Liseler ve
üniversiteler kapalıdır. Hastanelere ve huzur evlerine ziyaretçi kabul edilmemektedir.
Ülke çapında yürütülen toplu test sonuçlarına göre, enfeksiyon oranı %1’dir. Bunun
değişmesi beklenmektedir. İzlanda’da yapılan kitlesel test hakkındaki güncel bilgiler
İngilizce olarak şu internet sitesinde mevcuttur: https://www.government.is/
news/article/2020/03/15/Large-scale-testing-of-general-population-in-Iceland-underway.
Reykjavik Belediyesi’nin internet sitesinden gerekli bilgilere İngilizce olarak
ulaşılabilmektedir: https://www.covid.is/english. Günlük bazda güncellenen veriye şu
adreste mevcuttur: https://www.covid.is/data.

İrlanda
İrlanda Sağlıklı Şehirler Ağı
İrlanda Sağlıklı Şehirler Ağı, gerek kendi ağı gerekse diğer ulusal bilgi kaynakları
üzerinden DSÖ’yü referans kaynak olarak gösterdiğini belirtmiştir.
DSÖ’den, ulusal ağların pandemiyle mücadele konusunda yardım edebileceği sağlık
bakanı ve bakanlıklarını tayin etmesi talep edilmiştir.

İsrail
İsrail Sağlıklı Şehirler Ağı
İsrail Sağlıklı Şehirler Ağı, COVID-19 pandemisinin şehir koordinatörlerinin ve ulusal
ağların öneminin anlaşılmasında ve dolayısıyla ağların ve belediyelerin desteklenmesinde
bir fırsat olarak kullanılmasını önermiştir.
DSÖ’den pandemiyle mücadelede ülkelerin sağlık bakanlıklarıyla ortak çalışabilecek
üyeleri (DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirleri Ağı üyeleri ve ulusal ağların üyeleri) tayin etmesi
talep edilmiştir.

İtalya
İtalya Sağlıklı Şehirler Ağı
Udine Belediyesi
Gerek İtalya Sağlıklı Şehirler Ağı gerekse Udine Belediyesi, kamusal aktivitelere getirilen
ağır kısıtlamaları ve günlük yaşam üzerindeki çarpıcı etkileri de kapsayacak şekilde
İtalya’daki dramatik durumdan bahsetmişlerdir.
Her iki taraf da risk algısının önemine, hatta İtalya örneğinden yola çıkarak Avrupa
Bölgesi’nde farkındalığın artırılması ihtiyacına dikkat çekmiştir. Başka ülkelerin henüz
İtalya’daki gibi bir boyuta ulaşmamış olsa da karşı karşıya oldukları riskler dikkate
alındığında bu önemlidir.

Ülke özetleri

Tüm ülkelere temas etmesi ve ulusal düzeyde alınan politik kararları destekleyebilmesi
bakımından DSÖ’nün COVID-19 yanıt sürecinde oynağı rolün önemine dikkat çekilmiştir.
Her iki taraf da DSÖ’ye desteğinden ötürü teşekkür etmiş ve gerek DSÖ gerekse Ağ
üyeleri ile bilgi paylaşmaya devam etmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirmişlerdir.
İnternette çokça materyal dolaşmasına rağmen DSÖ logolu infografik içeren materyallere
daha fazla itibar edileceğine dikkat çekilmiştir.
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, aşağıdaki hususlarda DSÖ’den destek talep edilmiştir:
• maske kullanımı ve günlük durumlarda nasıl hareket edileceğine dair diğer halk sağlığı
tedbirleri hakkında yerel ve bölgesel hükümetler için hazırlanmış rehberler
• yalnızlık korkusu ile mücadele için ruh sağlığı ve sosyal mesafe konusunda rehberlik
(Udine Belediyesi bu meselenin ele alınacağı sanal toplantıların yöntemleri hakkında bir
proje geliştirmektedir)
• siyasi ve toplumsal mesajlarla uyumlu teknik destek
• yerel seviyeyi hedef alacak infografikler ve haberler
• özellikle de savunmasız gruplara dair rehberler ve
• belediyelerin kendi aralarında doküman, rehber ve iyi uygulama örnekleri paylaşabileceği
online bir platform

Letonya
Riga Belediyesi
Riga Belediyesi, Letonya’daki toplam vaka sayısının 86 olduğunu bildirmiştir. Ülke
genelinde okullar ve üniversiteler kapalıdır ve 23 Mart haftası itibariyle ülkede uzaktan
eğitim başlayacaktır. Ülke genelinde tiyatrolar ve sinemalar 14 Nisan’a kadar kapalıdır. Bu
süresinin uzatılması ihtimali vardır. Huzur evlerine ve doğumevleri dahil tüm hastanelere
ziyaretçi girişi yasaktır. Toplu taşıma araçlarında bilet satışı yasaktır. Şoförleri enfeksiyona
karşı korumak amacıyla yolcular araca ön kapıdan alınmamaktadır.
Süpermarketler 8:00 - 10:00 saatleri arasında yalnızca yaşlılara, çocuklu ailelere ve
hamilelere hizmet vermektedir.
Komşu ülke Estonya’da da durumun tırmanmakta olduğundan bahsedilmiştir.

Litvanya
Kaunas Belediyesi
Kaunas Belediyesi, Litvanya’nın krizle mücadelede elinden geleni yapmakta olduğunu
ifade etmiştir. Genel karantina tedbirleri 16 Mart’tan beri uygulanmaktadır. Vatandaşların
tavsiye almak için arayabilecekleri özel bir telefon hattı bulunmaktadır.
Belediye, vatandaşların COVID-19 testi yaptırması için Sağlık Bakanlığı tarafından 10
mobil test noktası kurulduğunu belirtmiştir.
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Hollanda
Utrecht Belediyesi
Utrecht Belediyesi, restoranlar kapatılır kapatılmaz gıda malzemelerinin ülke genelinde
gıda bankalarına teslim edilmeye başlandığını bildirmiştir. Ülke genelinde karantinadaki
kişilere, savunmasız gruplara ve yaşlılara yardım eden pek çok gönüllü vardır. Okullar
dersleri internet üzerinden vermektedir. Müzik ve yoga dersleri de internet üzerinden
yürütülmektedir.
Utrecht Belediyesi’nde savunmasız/hassas gruplar (evsizler, uyuşturucu kullananlar ve
uyuşturucu bağımlısı olanlar) için oluşturulmuş bir ekip, bu kişilere sağlık ve barınma
hizmeti vermek üzere yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ebeveynler enfeksiyon
kapabilecekleri endişesiyle (küçük) çocuklarını “normal” aşılama prosedürü için sağlık
kurumlarına götürmemektedir. Bu, Hollanda’da tespit edilen önemli bir halk sağlığı riskidir.
Bunun genel bir sonucu olarak aşılama oranlarının düşmesinden endişe edilmektedir.
DSÖ’ye destek ve koordinasyon için teşekkür edilmiş ve yaklaşımların, soruların ve
öğrenilen derslerin paylaşılmasına devam etmekten duyulacak memnuniyet dile
getirilmiştir.

Norveç
Norveç Sağlıklı Şehirler Ağı
Norveç Sağlıklı Şehirler Ağı, DSÖ’den ve ulusal enstitülerden gelen bilgileri
yaygınlaştırmaya odaklandıklarını bildirmiştir. Ayrıca, ruh sağlığı konularıyla ilgilendiklerini
ve umut aşılayan mesajlar yaymak konusunda bilinçli olduklarını ifade etmişlerdir. Sokağa
çıkma yasağı bulunan Norveç’te bunun ruh sağlığı bakımından çocuklar, ergenler ve
yetişkinler üzerindeki etkilerinden endişe edilmektedir. Yaşananlar sebebiyle Ağ’ın temel
öneme haiz olanlar hariç tüm faaliyetleri durdurulmuş ve kaynakların üyeleri desteklemek
üzere yönlendirilmesine imkan tanınmıştır.

Portekiz
Portekiz Sağlıklı Şehirler Ağı
Portekiz Sağlıklı Şehirler Ağı, Portekiz’deki tüm belediyelerin kendi acil durum planlarını
hazırladığını bildirmiştir. Belediyeler, kendi yardım ağları aracılığıyla yaşlılara bakım
hizmeti vermekte ve karantinadaki yaşlılara da yemek götürmektedir. Ülkedeki temel
sorunlardan biri maske ve solunum cihazı gibi ekipmanların eksikliğidir.
Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait bir internet sitesi üzerinden Portekiz halkına güncel veri
sunulduğu belirtilmiştir. Toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, bilet satışının durması
ve şoförlerin sağlığı için yolcuların taşıtlara arka kapıdan binmesi alınan diğer önlemlerdir.
Tüm belediyeler kamusal alanları her gün dezenfekte etmektedir. Toplantının yapıldığı
tarihte henüz tüm mağazalar, kahve dükkanları ve restoranlar kapalı değildir, ancak
hükümet vaziyeti günlük olarak değerlendirmeye devam etmektedir.
Bu tedbirlerin uygulanması için ülkede mevcut anayasa tarihinde ilk kez olağanüstü hal
ilan edilmiştir.
Belediyelerin ve ağların aldığı tüm önlemleri görmenin Ağ için çok faydalı olduğu belirtilmiş
ve DSÖ’den Ağ genelindeki iyi uygulama örneklerini toplayıp paylaşması talep edilmiştir.

Ülke özetleri

Rusya Federasyonu
Rusya Sağlıklı Şehirler Ağı
Rusya Sağlıklı Şehirler Ağı, Rusya Federasyonu’nda COVID-19 ile ilgili durumun kontrol
altında olduğunu bildirmiştir. Okulların ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi,
kalabalık etkinliklerin iptal edilmesi ve yaşlılara ve savunmasız gruplara yardım sunulması
bölge düzeyinde alınan tedbirler arasındadır.

Slovenya
Slovenya Sağlıklı Şehirler Ağı
Slovenya Sağlıklı Şehirler Ağı, ülkede tüm okulların ve gıda marketleri dışındaki tüm
mağazaların kapatıldığını bildirmiştir. İşletmeler hızla üretime ara vermeye devam
etmektedir. 18 Mart itibariyle kamuya açık alanlarda beşten fazla kişinin bir araya gelmesi
yasaktır. Mümkünse tüm işletmeler çalışanlarına evden iş yaptıracaktır. Toplu taşımaya
da yasak getirilmiştir.
Ülke, koruyucu maske başta olmak üzere kişisel koruyucu malzeme satın alımına devam
etmek için çalışmaktadır.
Toplantının yapıldığı tarih itibariyle Slovenya’da yapılan SARS-CoV-2 test sayısının 8730
ve doğrulanmış enfekte vaka sayısının ise 286 olduğu bildirilmiştir.

İspanya
İspanya Sağlıklı Şehirler Ağı
İspanya Sağlıklı Şehirler Ağı, İspanya’daki durumun çok çetin olduğunu ve epidemiyolojik
açıdan İtalya’ya çok yakın seyrettiği bildirmiştir. İki ülke arasındaki fark İspanya’da yapılan
test sayısının İtalya’dan daha az olmasıdır.
Tedbirlerin geç alındığı ve başlarda vatandaşlara yapılan bilgilendirmelerin çok kafa
karıştırıcı olduğu konusunda ortak bir fikir vardır. Asıl zorluk ise insanları COVID-19’un
genel gripten daha ciddi bir mesele olduğuna inandırmak olmuştur.
Ülke şu an iyi organize olmakta ve tedbirler almaktadır. Ancak çoğu insan hala iş yerlerine
gitmekte, toplu taşımada yan yana seyahat etmekte ve kamusal alanları ortaklaşa
kullanmaya deva etmektedir. Başkent Madrid’de durum özellikle endişe vericidir.
Hastaneler neredeyse tamamen dolmuştur. Bakım evlerinde kalan yaşlıların durumu en
önemli sorunlardan biri olarak tespit edilmiştir.
Tüm ülkelerin güvenilir bilgiye erişim ihtiyacı olduğu ve mümkün olan yerlerde (örneğin
Avrupa Birliği genelinde) koordineli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edilmiştir. Tespitlere
göre ruh sağlığı kısa vadede en önemli halk sağlığı meselesidir.
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Birleşik Krallık
Belfast Belediyesi
Carlisle Belediyesi
Belfast Belediyesi, muhtemelen her günü evde geçirecek olan risk altındaki çocukların
önemli bir grup olduğunu ve Birleşik Krallık genelinde ücretsiz okul yemeklerinden
faydalanarak hayatlarını idame ettiren düşük gelirli aileler bulunduğunu dile getirmiştir.
DSÖ’ye desteklerinden ötürü teşekkür edilmiş ve kendilerinden özel sektör ile sanayi ve
ticaret odalarına yönelik bilgilendirme yapılması için destek talep edilmiştir. Diğer DSÖ
bölgelerine ait iyi uygulama örneklerinin de paylaşılmasının kıymetli olacağı belirtilmiştir.

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı
Toplantıda UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı Vanessa Pogacnik Murillo tarafından
temsil edilmiştir.
173 belediye üyesi bulunan UNESCO Ağı adına bilgi paylaşılmıştır. DSÖ Avrupa Sağlıklı
Şehirler Ağı’nın tüm üyeleri, 19 Mart (13:00-14:00) ve 25 Mart tarihlerinde
gerçekleştirilecek webinara davet edilmiştir. “UNESCO Öğrenen Şehirlerden COVID-19’a
Yanıt” konulu bu webinarlarda dünya belediyeleri, eğitim sektörünün COVID-19
mücadelesi ile ilgili yakın dönem deneyimlerini paylaşacaktır.

Katılımcı listesi

KATILIMCI LİSTESİ
Avusturya
Viyana Belediyesi
Belçika
Brüksel Belediyesi
Hırvatistan
Rijeka Belediyesi
Kıbrıs
Kıbrıs Sağlıklı Şehirler Ağı
Çek Cumhuriyeti
Çek Sağlıklı Şehirler Ağı
Danimarka
Danimarka Sağlıklı Şehirler Ağı
Finlandiya
Finlandiya Sağlıklı Şehirler Ağı
Helsinki Belediyesi
Fransa
Nice Belediyesi
Almanya
Almanya Sağlıklı Şehirler Ağı
Yunanistan
Helenik Sağlıklı Şehirler Ağı
İzlanda
Reykjavik Belediyesi
İrlanda
İrlanda Sağlıklı Şehirler Ağı
Cork Belediyesi
İsrail
İsrail Sağlıklı Şehirler Ağı
İtalya
Udine Belediyesi
İtalya Sağlıklı Şehirler Ağı
Letonya
Riga Belediyesi
Litvanya
Kaunas Belediyesi

Hollanda
Utrecht Belediyesi
Norveç
Norveç Sağlıklı Şehirler Ağı
Portekiz
Portekiz Sağlıklı Şehirler Ağı
Rusya Federasyonu
Rusya Sağlıklı Şehirler Ağı
Slovenya
Slovenya Sağlıklı Şehirler Ağı
İspanya
İspanya Sağlıklı Şehirler Ağı
Türkiye
Türkiye Sağlıklı Şehirler Ağı
Birleşik Krallık
Belfast Belediyesi
Carlisle Belediyesi
UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı
Vanessa Pogacnik Murillo, UNESCO
Öğrenen Şehirler Küresel Ağı
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi
Elisabeth Bengtsson, Danışman, DSÖ
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı
Hanna Dunning, Danışman, DSÖ
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı
Monika Kosinska, Bölgesel Odak Noktası,
DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı
Leonardo Palumbo, Danışman,
Sağlık İçin Yönetişim Programı
Adam Tiliouine, Teknik İşler Sorumlusu,
Sağlık İçin Yönetişim Programı
DSÖ genel merkez
Faten Ben Abdelaziz, Koordinatör,
Geliştirilmiş Esenlik Programı
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Dünya Sağlık
Örgütü
Avrupa BÖLGE OFİSİ

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1948 yılında kurulan ve öncelikli
sorumluluğu uluslararası sağlık meseleleri ve halk sağlığı
olan Birleşmiş Milletler’e bağlı uzman bir alt kuruluştur. DSÖ
Avrupa Bölge Ofisi dünyadaki altı bölge ofisinden biridir. Her
bölge ofisinin hizmet verdiği ülkelere özgü sağlık şartlarına
göre tertip edilmiş bir programı bulunur.
Üye Devletler
Arnavutluk
Andora
Ermenistan
Avusturya
Azerbaycan
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

Dünya Sağlık Örgütü
Avrupa Bölge Ofisi
UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Tel: +45 45 33 70 00 Fax: +45 45 33 70 01
Email: eurocontact@who.int
Website: www.euro.who.int
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