Toplumsal müdahaleler yoluyla COVID-19 ile mücadele ve toplumsal dayanıklılığın
artırılması

Toplantı Raporu – DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal
Koordinatörler Beşinci COVID-19 YANIT TOPLANTISI
14 Mayıs 2020, Perşembe 11:00-12:45 CET
WebEx üzerinden çevrimiçi
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Bağlam
11 Mart 2020'de DSÖ Genel Müdürü, mevcut küresel COVID-19 salgınının bir pandemi
olduğunu duyurdu. Bu karar iki faktöre dayanıyordu. İlk olarak, aktarımın hızı ve ölçeği.
İkincisi, tüm ülkelerin salgını kontrol altına almak için gerekli siyasi taahhüt düzeyine dair
endişeler.
Şehirler, COVID-19 salgınından büyük ölçüde etkilenmektedir ve etkili bir müdahalede kilit
aktörlerdir. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin bölgedeki şehir
müdahale çabalarına doğrudan katılabileceği ve destekleyebileceği bir platformdur.
14 Mayıs 2020 Perşembe günü, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal Ağ
Koordinatörlerinin beşinci COVID-19 yanıt toplantısı düzenlendi. Bu toplantı 19 Mart'taki ilk
olağanüstü toplantıda ifade edildiği gibi, COVID-19 salgını ile ilgili olarak şehirlerin bilgi
paylaşım ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bilgi hem ağ için yararlıdır hem de DSÖ Avrupa
Bölge Ofisi'ndeki çalışanlar tarafından da yaygın olarak kullanılmaktadır.
2. toplantı (2 Nisan), savunmasız ve risk altındaki gruplara nasıl ulaşılacağı ve destekleneceği
konusunda ağ içinde görüşlerin paylaşılmasına odaklandı. 3. toplantı (16 Nisan), DSÖ'den
alınan yeni kaynakların ve yönergelerin paylaşılmasına odaklandı ve şehirlerin ve ulusal
ağların bölgedeki toplulukların pandemiye nasıl tepki verdiklerine ilişkin deneyimlerini
paylaşmasına imkân verdi. 4. toplantıda (30 Nisan), daha bir geleceğe odaklanarak geçiş
stratejileri ele alındı.
Toplantı 20 ülkeden şehirleri ve ulusal ağları bir araya getirdi ve 46 katılımcıyı içerdi.

Amaç
Beşinci toplantı, geçiş stratejilerine ve COVID-19 salgınının ciddi bir ikinci dalga oluşturma
riskini azaltacak mekanizmalara odaklandı.

Paylaşılan deneyimlerin özeti
Yerel kaynaklardan ve ulusal ağlardan temsilciler, COVID-19 pandemisine ilişkin mevcut
ulusal ve yerel durumu tartıştı ve rapor etti.
Karantinadan "yeni normale" geçiş
Çoğu ülke şu anda ikinci aşamaya geçiyor ve toplumun kademeli olarak yeniden açılmasına
izin veren geçiş stratejileri uyguluyor. Pek çok katılımcı, büyük ölçekli kısıtlamalardan daha
özel önlemlere geçiş yapıldığını ve bazı durumlarda da alınan önlemlerin yerel yönetimlerin
sorumluluğu haline geleceğini bildirdi.
Geçiş aşamasına giren çoğu ülke, sosyal mesafeyle ilgili kısıtlamaları kullanarak okullar,
kreşler ve anaokullarını açarak başlayacak. Birçok ülkede mağazalar yeniden açılıyor. Barların
ve restoranların yeniden açılması için planlar geliştirilmekte veya yürürlüğe girmekte, ancak
daha az kapasite, daha fazla mesafe ve hijyen konusunda kurallar uygulanmakta.
Bazı ülkelerde kuaför, manikür ve pedikür gibi doğrudan temaslı işletmeler, maskeler ile ilgili
sıkı düzenlemelerle yavaş yavaş açılıyor. Spor alanları, müzeler ve küçük etkinlikler takip
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edilecek ve hastalığın yayılmasındaki herhangi bir artışı tespit etmek için en iyi şekilde
izlenecek.
Katılımcıların tamamı büyük spor ve kültürel etkinliklerinin ve seyir gemilerinin herhangi bir
zaman çerçevesi olmaksızın tüm ülkelerde hala yasak olduğunu bildirmiştir.
Maske kullanımı
Maske kullanımı hala ülkeden ülkeye ve hatta İspanya ve Fransa'da bölgeler ve şehirler
arasında da büyük ölçüde değişken bir konudur. Çoğu ülkede toplu taşıma araçlarında maske
takmak zorunludur.
Turizm
Bazı ülkeler, ülke gelirlerinin önemli bir kaynağı olması sebebiyle turizm sezonunun
açılmasına izin veren stratejiler oluşturmaya önem verdiklerini bildirmiştir. Bu, Hırvatistan,
İtalya ve Baltık ülkeleri tarafından dile getirilmiştir.
Ulusal sağlıklı şehirler ağlarının gelişen rolü
Ulusal ağlar, yararlı verileri derleyerek, ulusal düzeyde web seminerleri ve bilgi alışverişi
düzenleyerek, bilgi yayarak ve yerel yönetimlerin kendi ulusal hükümetlerine karşı
savunucuları ve ortakları olarak hareket ederek üye şehirleri nasıl destekleyebileceklerini
bildirdi.
Pandemi sırasında alınan önlemlerden öğrenilenler
Birkaç katılımcı, "daha iyisini yapmak" için yerel yaklaşımın parçası olarak mevcut karantina
durumundan çıkarılan dersleri gündeme getirdi. Örneğin şehirler, pandemi sırasında
kamusal alanları daha yürünebilir ve bisiklet dostu hale dönüşecek şekilde yeniden
düzenleyebilir. Yerel ekonomiyi canlandırmak için tartışmalara ve planlamalara başlayan
şehirler mevcut ve bazı şehirler tarafından bu konudaki araçlar başarıyla kullanılıyor.
Karantina sonrası döneme geçişe başladıkça Sağlıklı Şehirler sistemlerinin ve yapılarının
şehirlerin gelecekteki planlamasına dahil edilmesini sağlamak için stratejik bir fırsat mevcut.
Test
Test meselesi birçok koordinatör tarafından gündeme getirildi; konular arasında şunlar
mevcuttu: Almanya ve Fransa'da ortaya çıkan deneyimler ve sorunlar; Almanya'da
görünüşte etkili olan izleme ve takip ve Fransa'da göçmen topluluklarında izleme ve takip
konusundaki güven sorunları.
Salgında ikinci dalga
Bazı ülkeler, belirlenen zamanlarda aşamalı olarak yeniden açılacak olsa da rağmen, tüm
ülkeler karantinadan normalleşmeye geçişin pandeminin yeniden canlanmamasına bağlı
olduğu uyarısını ekliyor. Tedbirlerin gevşemesinin ne şimdi ne de gelecekte ikinci bir
bulaşma dalgasına yol açmamasını sağlamak için dikkatli veri analizine ihtiyaç duyulacaktır.
DSÖ yanıtı
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DSÖ, 30 Nisan'daki Dördüncü Covid-19 toplantısında ortaya çıkan 2 soruya yanıt verdikleri
için herkese teşekkür etti:
1) Vaka çalışmaları toplama ve mülakat talebine olumlu yanıt verilmesi. DSÖ, bunun
ileriye nasıl götürüleceğine dair bir teklifle koordinatörlere tekrar ulaşacaktır.
2) Şehirlerin ve Diğer Kentsel Yerleşimlerin Sağlık Otoriteleri için COVID-19 Salgınına
ve Diğer Yeni Solunum Salgınlarına Hazırlık Konusunda Önerecekleri Eylemler
hakkındaki kontrol listesine sunulan girdiler. Elde edilen yanıtlar Genel Merkez'e
gönderilmiştir ve kısa süre içinde nihai bir taslak yayınlanacaktır.
İtalyan deneyimi ve COVID-19'a verilen yanıtla ilgili bir DSÖ raporu 13 Mayıs'ta çevrimiçi
olarak yayınlandı. Bu rapor Dr. Francesco Zambon (Koordinatör, Sağlıklı Ortamlarda Sağlık ve
Kalkınmaya Yatırım, DSÖ Venedik) ve ekibinin önderliğinde yazılmıştır.
Rapor bağlantısı: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/442655/COVID-19Italy-response.pdf?ua=1
DSÖ'nün potansiyel ikinci dalgaya nasıl yanıt vereceği konusunda bilgi toplamasına izin
vermek için yerel yönetimlerin COVID-19 salgınının ilk dalgasından itibaren deneyimini
değerlendiren bir anketin gönderileceği belirtildi.
Şehirlere, politik komiteye adaylık çağrısının kısa süre içinde açılacağı hatırlatıldı ve yeni
Bölge Müdürü Dr. Hans Kluge'nin onayının beklendiği belirtildi. Amaç, Eylül ayında
gerçekleşecek olan DSÖ Bölge Komitesi öncesinde politik komiteyi atamak ve toplamak.
DSÖ ile Türkiye Ulusal Sağlıklı Kentler Birliği arasındaki bir toplantı sırasında, Kentsel ve Acil
Durumlara hazırlıklı olma konusunda bir alt ağ veya görev gücü kurulması için bir teklif
sunuldu. Katılımcılar arasında bunun önemli bir gelişme olacağı konusunda bir fikir birliği
vardı ve DSÖ süreci başlatmayı kabul etti.
DSÖ katılımcılara, Kırgız hükümetinin Sağlık Bakanlığı ve Devlet Yerel Yönetim ve Etnikler
Arası İlişkiler Dairesi'nin ortaklaşa aldığı kararın ardından, Kırgızistan'ın sağlıklı şehirler ulusal
ağının resmen açıldığını bildirdi. DSÖ, sağlıklı şehirlerin geliştirilmesi ve desteklenmesinde
ülkeler arasında kapasite oluşturma ve öğrenilenleri paylaşma konusundaki sürekli destek
için ağa teşekkür etti. DSÖ, özellikle Rusya Federasyonu Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağına ve
Letonya'nın Riga şehrine Kırgızistan'a özel destekleri için teşekkür etti. Kırgızistan'daki tüm
belediyeler ağın üyesidir ve bu nedenle Avrupa Bölgesi'nde nüfusunun %100'ünü kapsayan
ilk ulusal ağ oluşmuştur.
DSÖ, Stavropol Belediye Başkanı Andre Khasanovich Dzhatdoev'in ölüm haberini verdi ve
Rusya Federasyonu ve Rusya Sağlıklı Şehirler, İlçeler ve Kırsal Yerleşimler Derneği'ne
üzüntüsünü ve başsağlığı dileklerini sundu. Belediye başkanı, sağlıklı şehirlerin çalışmalarına
sadece kendi şehrinde değil aynı zamanda Rusya Birliği'nde de çok büyük katkılar sunmuş ve
destek olmuştur.
Şehirlerin ve ulusal ağların, Faz VII veya COVID-19 ile mücadeleyle ilgili olarak talep edilen
herhangi bir özel destek veya teknik sorular için eurohealthycities@who.int adresinden
WHO ile iletişime geçmesi önerilir.
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Aksiyonlar:
DSÖ ve Türkiye Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı arasındaki bir toplantı sırasında, Kentsel ve Acil
Durumlara hazırlıklı olma konusunda bir alt ağ veya bir görev gücü başlatmak için DSÖ
Sağlıklı Şehirler Ağına talep yapılmıştır.
Sorular:
Avusturya ağı, sosyal mesafe sırasında diğer iletişim yollarına geçmek için çeşitli sosyal ağları
desteklemek istemektedir. Diğer şehirlerin benzer bir planı var mı veya mevcut herhangi bir
teknik desteği biliyor mu?
Dudak okuyan işitme engellilere maske nedeniyle ağzın görünmemesi karşısında yardım
edilmesine yönelik herhangi bir tavsiye var mı?
Güven meselesi takip ve izlemede önemlidir, etkili takip ve izleme gerekliliklerine tam
anlamıyla sahip olmaları (ve onlara güvenmeleri) için göçmen topluluklarla çalışma
konusunda iyi uygulamalar var mı?
Parklara ve yeşil alanlara erişim: Udine'deki dernekler, önleyici tedbirler ve sosyal mesafeyi
benimseyerek parklarda fiziksel aktivite, yoga ve spor dersleri yapmanın mümkün olup
olmadığını sordu. Bunun nasıl yapılacağına dair diğer şehirlerden herhangi bir rehberlik veya
en iyi uygulama var mı?
Gündüz bakım merkezleri ve huzurevleri: (Udine'de) gündüz bakım merkezleri hala kapalı
fakat bakım evleri açılmaya hazırlanıyor ve hastalarına ve sosyal hizmet uzmanlarına karşı
koruyucu önlemleri garanti altına almak istiyor, ancak henüz tamamı için resmi bir kılavuz
yayınlanmadı. Demans hastaları ve bu kişilere hizmet veren tesisler özel ihtiyaçlar bulunur.
Bununla ilgili herhangi bir tavsiye bulunuyor mu?
Çocuklar ve ergenler için eğitim ve eğlence faaliyetleri: Okullar Eylül ayına kadar (Udine'de)
kapalı kalacaktır, bu nedenle artan sağlık eşitsizlikleri ve eğitim boşluğunu önlemek için
çocuklar ve ergenler için hangi alternatiflerin düzenlenebileceği değerlendirilmektedir. Pek
çok öğrencinin dijital cihazı veya internet bağlantısı yoktur ve ayrıca çevrimiçi aktiviteler
eğitimciler ve dernekler açısından çok daha fazla çaba gerektirir. Aynısı, çocuklar için
sosyalleşme fırsatlarını garanti edebilecek yaz merkezleri veya diğer benzer faaliyetlerin
organize edilmesi sırasında da geçerli olacaktır. Bununla ilgili herhangi bir örnek veya
rehberiniz var mı?
Turizm sektörü özellikle sahil beldelerinde yaz sezonu için önleyici tedbirler geliştirmeye
çalışıyor ancak bu çok karmaşık bir konu. Bu alanların yeniden açılması için başka ülkelerde
benimsenmiş herhangi bir rehberiniz veya en iyi uygulamanız var mı?
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Ülkelerden özetler
Avusturya
Avusturya
Sağlıklı Kentler
Birliği
(Viyana)

Avusturya ağı, Üçüncü COVID-19 toplantısının (16 Nisan) Toplantı
Raporunda “Stop Corona Uygulamasına” yönelik bir eleştiriye atıfta
bulundu. Kızıl Haç'ın "Stop Corona" uygulamasıyla ilgili eleştiriler ARGE
DATEN'den geldi (Avusturya Veri Koruma Derneği). ARGE DATEN'e
göre uygulama birkaç nedenden ötürü "pratik değil":
• Uygulamanın etkili bir şekilde kullanılması telefonun pilinin çabuk
biteceği anlamına gelir
• Virüse yakalanma olasılığı şu anda binde birden az, bu nedenle
uygulama "hatalı sonuç" veriyor.
• Hatalı pozitif sayısı çok yüksek rakamlara ulaşacaktır
• Şeffaflık sorunları: Programlama arayüzleri kamuya açık değildir
Bu sorunlardan bazıları ele alınmıştır, ancak hatalı pozitif oranlar (ve
bunları takip etme ve izleme için harcanacak emek) bir sorun olmaya
devam edecektir.
Ağ, 11 Mayıs'ta yürürlüğe giren karantina tedbirlerinin daha da
gevşetildiğini bildirdi. Restoranlar kısıtlamalarla açılacak, çoğu tren
normal programa devam edecek, okullar açılacak ancak bir grupta en
fazla en fazla 18 öğrenci olacak, bu da sınıfların bölünmesine ve
normal sınıflar için spor salonlarının veya etkinlik odalarının
kullanılmasını gerektirecek ve yarı zamanlı olarak evden öğretim
yapılacak.
Spesifik soru: Avusturya Sağlığı Geliştirme Fonu, risk gruplarında
sosyal izolasyon konusunda geçici bir finansman kampanyası yürütüyor
ve yakında “Mevcut Sosyal Ağları Canlı Tutun” adlı bir proje başlatacak.
Kampanya, fiziksel olarak bir araya gelemeyen ilgili sosyal ağların (dini,
spor ve kültürel liderler) organizatörlerini destekleyecek. Avusturya
ağı, diğer iletişim yollarına geçerken bu sosyal ağları desteklemek
istemektedir.
Diğer şehirler benzer bir plana sahip mi veya mevcut herhangi bir
teknik destek hakkında bilgiye sahip mi?

Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti'ndeki ulusal ağ, ülkenin şu anda geçiş aşamasında
olduğunu ve yeni tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının son birkaç
Çek Sağlıklı
gün içinde 50'nin altında kaldığını belirtti. Okullar 25 Mayıs'ta yalnızca
Şehirler Ağı
belirli sınıflarda açılacak. Restoranlar, mağazalar, alışveriş merkezleri,
(Brno)
tiyatrolar, hepsi sıkı hijyen önlemleriyle açılıyor. Maskeler hala her
yerde zorunlu, ancak muhtemelen yakında yalnızca kapalı alanlarda
(toplu taşıma, mağazalar, vb.) zorunlu tutulacak. Kuaförler ve
müşterileri maske takmalı ve kuaförlerin kendileri de koruyucu bir
kalkan takmak zorunda. Ulusal ağ, belediyeler için internet üzerinden
seminerler vermeye devam ediyor. 15 Mayıs'ta "Covid sonrası
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dönemde belediyelerin karşılaşacağı ekonomik etkiler" adlı bir web
semineri düzenlendi. Ağ, belediyelerin önlemleri nasıl uygulamaya
koyduğuna ve geçiş aşamasına nasıl geçtiğine ilişkin en iyi uygulamaları
topluyor ve paylaşıyor. Covid dışı diğer konular da şimdi tartışılıyor.
Hırvatistan
Rijeka Belediyesi

Hırvatistan'ın Rijeka Belediyesi salgının hala iyi bir şekilde kontrol
altında olduğunu bildirdi. Çoğu yer (mağazalar, barlar, restoranlar,
alışveriş merkezleri) yer yeniden açılmıştır, ancak hepsi sosyal mesafe
kurallarına uymak zorundadır. Tiyatrolar, sinemalar ve diğer mekanlar
hala kapalıdır, ancak yakında sınırlı kapasite ile açılabilecekleri
söylenmektedir. Hükümet, turizm için yönergeler üzerinde çalışıyor.
Bazı ülkelerle (iş ve diğer temel seyahatler için) sınırlar açılmıştır ve
hükümet, vatandaşlarının Hırvatistan'da tatile gitmesine nasıl izin
vereceği konusunda diğer ülkelerle müzakere halindedir. Kısıtlamaların
kaldırılmasından bu yana enfekte kişilerin sayısında artış olmamıştır.
13 Mayıs'ta Hırvatistan'da yalnızca 6 yeni enfekte vaka vardır.
Rijeka, 2020 için Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. Ancak, COVID / 19
salgını projenin planlanmasını ve uygulanmasını zorlaştırmıştır. Ulusal
ve bölgesel fon neredeyse yarıya indirilmiştir ve proje üzerinde
çalışmak üzere görevlendirilen şirket uygulamayı ertelemek zorunda
kalmıştır ve sosyal mesafeyi ve yeni “normali” dikkate alarak bunu
yapmanın başka yollarını bulmaya çalışmaktadır. Belediye, projeyi
olabildiğince kurtarmaya çalışmaktadır ve AB'den projenin 2021'e
kadar uzatılmasını istemiştir.

Güney Kıbrıs
Güney Kıbrıs
Sağlıklı Şehirler
Ağı

Güney Kıbrıs ulusal ağı durumun giderek değiştiğini bildirdi. Karantina
tedbirleri 21 Mayıs'ta değiştirilecektir. Virüsün yayılmasını önlemek
için önerilen önlemler yine sosyal mesafe, hijyen önlemlerine sıkı sıkıya
uyulması, yüz maskelerinin spesifik bir şekilde kullanımıdır.
Ulusal ağ, işyerlerinin yeniden açılması için uygulanacak önlemlere
ilişkin kılavuzlar geliştirmektedir. Daha fazla bilgi
pio.gov.cy/coronavirus adresinde bulunabilir.
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/

Finlandiya

Finlandiya ulusal ağı, Finlandiya'nın büyük ölçekli kısıtlamaları geride
bırakarak daha fazla hedefe yönelik önlemlere geçtiğini belirtti.
Finlandiya Ulusal Okullar, gündüz merkezleri ve açık hava eğlence tesisleri 14 Mayıs'ta
Sağlıklı Şehirler
kısıtlamalarla açıldı. Takibe yardımcı olacak bir mobil uygulama
Ağı
geliştiriliyor.
(Helsinki,
Finlandiya Sağlık ve Esenlik Enstitüsü (THL), koronavirüsün sağlık,
Kuopio, Turku)
toplum ve hizmetler üzerindeki etkilerini değerlendiriyor ve karar
vericilere yardımcı olmak için her hafta bilgilendirmeler yayınlıyor. THL
ayrıca, koronavirüs sırasında belediyelerde sağlık ve refahın teşviki
hakkında bilgiler sunan ve şehirlerden iyi uygulamaları toplayan bir
web sayfası yayınladı.
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24 Nisan'da yayınlanan hızlı değerlendirmeyle ilgili makale:
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/far-reaching-impacts-of-the-covid-19epidemic-on-people-s-well-being-and-social-and-health-care-services

Finlandiya stratejisi (STM) ve en son güncellemeler (THL) hakkında
bilgiler:
Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı (STM): https://stm.fi/en/frontpage
Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL):
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronaviruscovid-19-latest-updates
Fransa
Fransa Ulusal
Sağlıklı Şehirler
Ağı/Rennes
Belediyesi

Fransız ulusal ağı, ikinci tur seçimler ertelendiğinden Fransa'da alışılmadık bir
siyasi durum olduğunu ve ne zaman yapılacağına dair belirsizlikler olduğunu
bildirdi.
Ağ, maskelerin nasıl / ne zaman kullanılacağı, mağazaların açılışı ve yeşil
alanların kullanımı gibi birçok kafa karıştırıcı ve karışık mesajdan ötürü aktif
çalışmaktadır. Ağa göre yerel düzeydeki hükümetler ve ulusal hükümet
arasında çatışmalar mevcuttur.
Ağ, Sağlığı Geliştirme Derneği ile Fransız hükümetine, eşitsizlikleri ve yoksul
mahalleleri hesaba katmalarını isteyen makaleler ve talepler yazmıştır. Ulusal
ve yerel aktörler arasında hiçbir toplantı yapılmamıştır. Kriz sırasındaki ulusal
çabalar hastanelere ve hastane bazlı verilere yönlendirilmiştir.
Ağ, üye belediyeler arasında tartışılan değerli yerel veriler ve araçlar olduğu
için dahil olmak istemektedir. Örneğin, işitme engelli kişilerin diğerlerinin
maske takarken dudaklarını nasıl okuyabildiği gibi hassas gruplar üzerinde
çalışmak istemektedir.
Ağ, okullar ve gençler üzerine bir çalışma grubu oluşturmuştur ve insanlar
çocukların ruh sağlığı ve refahı konusunda endişelendiğinden okulların
yeniden açılmasını desteklemektedir. Ağ, eğitimciler için destek olarak
kullanmak üzere yardım hatlarından veri toplamaya çalışmaktadır ve dijital
okuryazarlığın okullar için büyük bir sorun olduğunu keşfetmiştir. Okulların
tekrar kapatılabileceğine dair söylentiler mevcuttur.
Başka bir grup test meselesi üzerinde çalışmaktadır. Nasıl organize edilebilir
ve ağ güven inşa etmek için nasıl harekete geçebilir? Örneğin Rennes'te
ulaşılması gereken bir Türk topluluğu mevcuttur.
Ağın ilgilendiği diğer bir konu da şehir sağlığı, hareketlilik ve yeşil alanlardır
(nasıl mutlu ve sağlıklı şehirler yaratılacağı ve döngüsel ekonominin herkes
için nasıl kullanılabilir hale getirileceği).
Büyük metropol şehirleri, Fransız Sağlıklı Şehirler ağına katılmak istemektedir.
Küresel Kentsel Hava Kirliliği Gözlemevi ile bir web semineri muhtemelen
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hava kirliliği ve Covid-19 ve birlikte neler yapılabileceği konusunda
düzenlenecektir.
Ağustos ayında Fransız ağına yeni bir koordinatör katılacaktır.
Eşitsizlikler konusunda harekete geçme çağrısına bağlantı

http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Tribune-FTS-ESPTRFVSOMS.pdf
Nice Belediyesi

Fransa'nın Nice Belediyesi, 11 Mayıs'tan itibaren ekonomiyi ve okulları
kısmen yeniden açtıklarını bildirdi. Nice'te sokaklarda maske takılması
zorunlu hale getirildi. Kısıtlamalara uyulduğundan emin olmak için toplu
taşıma kapasitesinde ve insan kaynaklarında artış olmuştur. Evden çalışanlar
için 30 Haziran'a kadar ücretsiz otopark izni verildi. Daha önce kapatılmış
olan sokaklar şu anda yeniden açılmaktadır ve mağazalara ve işe bisikletle
gitmeyi teşvik etmek için ana caddelere bisiklet yolları eklenmiştir. Belediye
ayrıca yavaş yavaş parkları ve bahçeleri yeniden açmaktadır. Şehrin dört bir
yanındaki 11 park, sabahları yaşlı vatandaşların dışarı çıkıp fiziksel aktivite
yapabileceklerinden emin olmaları için ayrılmıştır.
Okullar ve kreşler 11 Mayıs'ta yeniden açılmıştır. Bu, ekonominin
toparlanması açısından halk için önemli bir adım olmuştur.
Dinlence tesisleri kademeli olarak açılacak ancak kapalı spor alanları kapalı
kalacaktır. Gıda pazarları yeni kurallarla yeniden açılacak ve kütüphaneler,
müzeler ve denizcilik faaliyetleri yeniden açılacak, ancak yolcu gemileri uzun
süre yasak kalacaktır.

Almanya
Almanya Sağlıklı
Şehirler Ağı
(Dresden,
Dusseldorf)

Alman ağı, virüsün yayılmasını kontrol etme sorumluluğunun,
Almanya'nın 300 bölgesi ve 100 Şehri için daha fazla yerel düzeyde bir
sorumluluk olduğunu bildirdi. Alman belediyelerindeki sağlık
departmanları, enfekte olduğu tespit edilenlerin enfeksiyon zincirlerini
takip etme sorumluluğuna sahip ve her sağlık departmanının kendi
uzmanları ve sağlık ekipleri vardır. Virüsü kontrol etmede başarılı
olmuşlardır. Normalleşme için, yerel sağlık departmanı tarafından
onaylanması gereken ve her şeyi kapsayan hijyen konseptleri vardır.
Mağazalar metrekare başına bir müşteri kısıtlamasıyla yeniden
açılacaktır. Okullar yavaş yavaş yeniden açılıyor. Öğrenciler arasında
daha fazla mesafe olmak durumunda. Okullar bunun nasıl
yönetileceğine kendileri karar verebiliyor. Restoranlar daha az müşteri
ile açılabilir, tiyatrolar daha az ve birbirinden daha uzak seyirci ile
açılabilir... Mevcut hijyen kuralları, maskelerin sadece iç mekanlarda ve
toplu taşıma araçlarında kullanılmasını gerektiriyor. Sosyal mesafe
kuralları halka açık her yerde mevcuttur, kamusal tesisler için katı
temizlik kuralları vardır.
Almanya birkaç hafta içinde bir uygulama yayınlamak istiyor. Fakat
yerel sağlık departmanları için gereksiz çalışmalara yol açabilecek çok
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fazla yanlış alarm üreteceğine dair endişeler var. Uygulamanın
geliştirilmesine yönelik çalışmalara yerel yönetimler dahil değildir.
Marburg ve Giessen Üniversite Kliniklerinde belirtilerinizin Covid-19'a
uyup uymadığını ve coğrafi bölgenizde nasıl yardım alabileceğinizi
belirlemeye yardımcı olan bir web sitesi uygulaması var. Ayrıca sahip
olduğunuz risk faktörlerini de girebilirsiniz ve bu size virüsü
yakaladığınızda yüksek risk altında olup olmadığınız konusunda bilgi
verir.
www.covid-online.de
Yunanistan
Helen Ulusal
Sağlıklı Şehirler
Ağı
(Palaio Faliro,
Pilea-Hortiatis,
Samos,
Amaroussion)

Yunan ulusal ağı, yeni sosyal ağlar oluşturduklarını ve mevcut olanları
güçlendirdiklerini bildirdi.
1. Tüm belediyelerde ihtiyaç sahiplerine destek veren çağrı merkezleri
bulunmaktadır.
2. Tüm belediye web siteleri, insanların güvende kalmak için nasıl dikkatli
olmaları gerektiğine dair talimatlar sunar.
3. Belediyeler, işini kaybetmiş veya ekonomik sorunları olanlara yardım
etmek için önlemler almıştır.
4. Belediyeler tüm alanları dezenfekte etmiştir.
Ağ, başından beri üye belediyelere şu konularda yardımcı olmuştur:
1. Tüm bilgi ve talimatları bir web sitesinde toplamak.
2. Çeşitli konularda talimatlar içeren, broşürler, videolar, ör. ev egzersizleri
3. Talimatların ve materyallerin Yunancaya çevrilmesi
4. Özellikle küçük belediyeler için topluma nasıl yardım edilebileceği
konusunda teknik yardım ve fikir sağlanması.
5. Destek sağlamak için deneyimli koordinatörleri yeni koordinatörlerle
eşleştirmek.

İzlanda
Reykjavik
Belediyesi

Reykjavik belediyesi, İzlanda'nın virüsün yayılmasını kontrol etmede
başarılı olduğunu ve çoğu yeri kısıtlamalarla açmaya başladığını
bildirdi. Maske takma konusunda kural yok. Yüzme havuzları, barlar ve
restoranlar açılış saatleri kısıtlanarak açılacaktır.
İzlanda test uygulamasını kullanmaya devam edecek ve herkesi de
kullanmaya teşvik ediyor. Festivaller iptal edilmiş durumda ancak farklı
şekillerde gerçekleştirilecek. İnsanlar yaz boyunca seyahat
etmeyecekleri için, Reykjavik'i bu yaz güvenli ve eğlenceli bir yer haline
getirecek, hem gençlere hem de sanat ve kültür kuruluşlarına /
şirketlerine yardımcı olacak bir program mevcut.
Rapor için:
https://covidnews.eurocities.eu/2020/05/05/reykjavik-overview-ofmeasures/
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İrlanda
Cumhuriyeti

İrlanda Ulusal
Sağlıklı Şehirler
ve Bölgeler Ağı

Ulusal ağ, İrlanda'daki durum hakkında bir güncelleme yaptı.
Ulusal: Şu anda, 18 Mayıs Pazartesi günü başlayan ve kısıtlamaları
aşamalı olarak hafifletecek 5 aşamalı bir "Ulusal Yol Haritası" var.
İlerleme sürekli olarak izlenecek ve gerekirse kısıtlamaların
güçlendirilmesi sağlanacak. Ulusal olarak tüm devlet dairelerinde iyi bir
iletişim vardır. #BuİşteBirlikte
Yerel: Ulusal ağda, iyi etkileşim ve ağlar arası desteğin mevcut olduğu
24 koordinatör bulunuyor. Planlarını Covid-19’a yanıt verebilecek ve
kontrol altına alabilecek şekilde uyarlıyorlar. Mekân üzerinde çalışma
büyük bir fırsat olarak görülüyor. Dış mekanların geri kazanılması ve
yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar mevcut.
Buradaki zorluk, sağlık ve refahın yeni komitelerin kurulması
sonrasında çok "yoğun bir alan" haline gelmiş olması. Fakat bu durum
Sağlıklı Şehir sistem ve yapılarının şehirlerin ve ülkelerin müdahale
sistemine dahil edilmesini sağlamak için hem pratik hem de stratejik
bir fırsat da oluşturuyor.

İtalya
İtalya Ulusal
Sağlıklı Şehirler
Ağı
(Modena,
Podova,Udine)

İtalyan ağı, İtalya'da kısıtlamaların kademeli olarak hafifletilmesinin 4
Mayıs'ta, yaklaşık 4,4 milyon işçi ile üretim faaliyetlerinin yeniden
başlatılmasıyla başladığını bildirdi. İtalya'nın yeniden açılan parklarında spor
yapmak, akrabalarını ve “sağlıklı” yakınlarını ziyaret etmek mümkün ve eskisi
gibi sadece alışveriş yapmak ve sağlık nedenleriyle dışarı çıkılmıyor.
Hangi sektörler yeniden açılıyor, hangileri açılmıyor ve neler yapılabilir?
İmalat
Üretim ve inşaat sektörleri, aktif sektörlerle bağlantılı toptancı
perakendecilerle birlikte çalışmaya geri dönüyor. İş uzmanlarına göre 4,4
milyon kişi iş yerlerine geri dönüyor.
Restoranlar
Barlar ve restoranlar yeniden açılabilir, ancak yalnızca paket servis ve eve
teslimat için.
Perakende
Halihazırda yetkilendirilmiş dükkanlar (gıda, kişisel hijyen, haber ajansları,
eczaneler, tütüncüler, kitapçılar, çocuklar için kıyafet satan mağazalar, çiçek
ve bitki satan mağazalar ve çok yakında bisikletler) dışında perakende
faaliyetleri askıya alınmıştır.
Akraba ziyareti
İnsanların akrabalarını ve diğer sevdiklerini ziyaret etmelerine de izin
veriliyor, ancak yüz maskeleri takmaları zorunlu ve büyük aile toplantılarına
izin verilmiyor. Arkadaş ziyaretlerine izin verilmiyor.
Bölge dışına seyahat yok.
Sadece kişinin ikamet ettiği bölgeye gitmesine izin veriliyor.
İkinci evler
Bakım çalışmaları nedeniyle zorunlu değilse, insanların tatil evlerini ziyaret
etmelerine izin verilmez, ancak bakım çalışmaları için gidileceği durumlarda
bile seyahatin ikamet bölgesi içinde olması gerekir.
Memleketlerinden uzaktaki insanlar
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Kısıtlama sırasında memleketlerinden uzakta kalan öğrenciler ve işçiler artık
"ikametgahlarına, evlerine veya konutlarına" dönebilirler, ancak daha sonra
geri dönemezler.
Toplu taşıma
Toplu taşıma, ikinci aşama için kilit faktörlerden biridir. Bölgesel hükümetler,
hizmetlerin sosyal mesafe kurallarına uyularak çalışmasını sağlama görevine
sahiptir. Bir aracın içinde kaç kişinin olabileceğini sınırlayan kriterler vardır ve
yüz maskesi ve bazı bölgelerde tek kullanımlık eldiven takmak zorunludur.
Parklar ve fiziksel egzersiz
Parklar ve halk bahçeleri yeniden açılıyor, ancak çocuk oyun alanları açılmıyor
ve sosyal mesafeye saygı gösterilmesi gerekiyor. Yalnızca "evin yakınında"
egzersiz yapma sınırlaması kaldırılmıştır. Böylece, koşu yapmak veya egzersiz
yapmak isteyenlerin bulunduğu bölgeye arabayla da dahil olmak üzere
gitmeleri mümkündür.
Bireysel Sporlar
İtalyan Olimpiyat Komitesi CONI tarafından ulusal öncelikli ilan edilen
sporcular için (profesyonel ve olmayan) kapalı kapılar ardında antrenmana
izin verilir. İçişleri bakanlığı, takım sporu sporcularına "kamusal ve özel
alanlarda" bireysel antrenman yapılmasına da izin verildiğini söyledi.
Üniversiteler
Üniversiteler, sosyal mesafeye saygı göstererek tezlerinin sunumu için
sınavlar ve oturumlar düzenleyebilir. Laboratuvarlar da çalışabilir.
Cenazeler ve mezarlıklar
Cenazelere izin verilir ancak en fazla 15 kişi katılabilir ve yüz maskesi
takılmalıdır. Mezarlıkları da ziyaret etmek mümkün ama törenler şu an için
yasak.
TOPLULUK İÇİN BİLGİLER
Udine, hem COVID-19'un bulaşmasını önlemek için hem önleyici tedbirler
hem de İkinci Aşamaya yönelik önlemler konusunda vatandaşlar için bilgileri
sürekli olarak güncelliyor. Güvenilir web sitelerinden (DSÖ, İtalyan Sağlık
Enstitüsü, UNESCO, diğer uluslararası web siteleri) materyalleri ve
bağlantıları tercüme ettiler ve yayınladılar.
https://www.comune.udine.it/servizi/salute-sociale-welfare/cittasane/coronavirus-indicazioni-di-citta-sane

Udine Belediyesi

Padova Belediyesi

Letonya
Riga Belediyesi

Udine Belediyesi, İtalya'daki Sağlık Enstitüsünün bir test süreci planlıyor gibi
göründüğünü ancak henüz çok fazla bilgi olmadığını bildirdi.

Padova Belediyesi, Padova'da 2. aşama hakkındaki bilgiler için bir bağlantı
paylaştı https://www.padovanet.it/notizia/20200507/coronavirus-fase-2
Riga belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle Letonya'da ilan edilen acil
durumun 9 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. Bununla birlikte, 25 kişinin
çeşitli koşullarda toplanmasına, alışveriş merkezlerinin hafta sonları ve tatil
günlerinde çalışmasına izin verilmesi gibi çeşitli kısıtlamalarda önemli bir
rahatlama söz konusu. Değişiklikler 12 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. İç ve dış
mekânda toplanmaya ve şu etkinliklere izin verilecek: Spor etkinlikleri dışında
halka açık etkinlikler, toplantılar, törenler, dini etkinliklerin yerine getirilmesi
ve spor etkinlikleri dışında özel etkinlikler, aşağıdaki şartlarla yapılabilir:
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- Etkinlikte aynı anda maksimum 25 kişi olacaktır. Bu koşullar aynı zamanda
özel iç ve dış mekanlar için de geçerlidir;
- Ziyaretçinin arabasından katıldığı etkinliklerde (açık hava konserleri, açık
hava sineması vb.) kişi sayısı kısıtlaması uygulanmayacaktır;
- kapalı mekân etkinliğinin süresi üç saati geçmez; açık hava etkinliğinin süresi
kısıtlı değildir.
- Etkinliğin organizatörü, kısıtlamalara uyulmasını ve katılımcıların
dezenfektanların bulunmasını sağlayacaktır.
- Kültür, eğlence, spor ve diğer rekreasyon alanları işe saat 7: 00'den önce
başlamayacak ve en geç 24: 00'da çalışmayı bitirecektir.
Halka açık yerlerdeki kişilere aşağıdaki kısıtlamalar uygulanır:
- Kişiler diğerlerinden iki metrelik bir mesafeyi korumalıdır (bu hem kapalı
kamusal alanlar hem de halka açık alanlar için geçerlidir);
- Kişiler, belirlenen diğer sosyal (fiziksel) mesafe ve epidemiyolojik güvenlik
önlemlerine uymalıdır (bu, kapalı kamusal alanlar, halka açık alanlar ve ortak
kullanım alanlarına atıfta bulunur);
Spor etkinliklerine aşağıdaki koşullara uyularak izin verilir:
- Aynı anda organize bir şekilde spor antrenmanı için bir antrenman
grubunda 25’ten fazla kişi toplanamaz (spor antrenmanı yöneticisi ve diğer
çalışanlar dahil);
- Kapalı alanda spor antrenmanı süresi üç saati geçemez, açık havada spor
antrenmanı süresi kısıtlanmaz;
- spor antrenmanı, spor uzmanlarının sertifikasyonunu düzenleyen yasa ve
yönetmeliklerde belirtilen şartlara uyan bir kişi tarafından yürütülür;
- kişiler karşılıklı iki metrelik mesafeye uyar;
- farklı antrenman gruplarının fiziksel olarak bir araya gelmesi engellenir ve
faaliyetlerinin ayrı denetlenmesi sağlanır;
- 7 yaşından küçükler spor antrenmanına katılmaz.
- Yarışmalar düzenlenemez.
Toplu taşıma araçlarında burun ve ağız koruyucuları kullanılmalıdır (ev yapımı
veya satın alınan maske, atkı, şal ve diğer çözümler uygundur).
Çalışmalar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir, ancak orta öğretim ve
mesleki eğitim kurumlarındaki öğrencileri final sınavlarına hazırlamak için yüz
yüze danışmanlık sağlanabilir ve dersi başarıyla tamamlamaları için 9. sınıf
öğrencilerine yüz yüze danışmanlık sunulabilir.
Teknik okullar için 12. sınıf sınavları ve final sınavları yapılacaktır.
Okullar, 25 kişiye kadar ve dışarıdan misafir gelmemesi kaydıyla diploma
törenleri organize edebilir ancak mezuniyet partileri düzenleyemez.
Çocuk kamplarına izin verilmez.
En fazla 25 kişilik, 2 metre mesafe ve maksimum 3 saat (iç mekanlarda)
şartlarıyla düğün ve cenazeler düzenlenebilir.
Aralarında 2 metre mesafe olması, maksimum 3 saat (iç mekanlarda) sürmesi
ve maksimum 25 kişilik olmak şartıyla seminer ve toplantılar düzenlenebilir.
Mevcut tıbbi tedavi hizmetlerine ek olarak, tıp kurumlarına 13 Mayıs'tan
itibaren aşağıdaki planlı sağlık hizmetlerinin de sağlanabileceği bilgisi verildi:
- ikinci basamak sağlık hizmetleri:
- uzmanlar tarafından sağlanan sağlık hizmetleri;
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- incelemeler: endoskopi, sintigrafi, nörografi, mamografi, miyografi; gündüz
hastane hizmetleri dışında rehabilitasyon,
- gündüz hastanesi: koroner anjiyoplasti, invazif radyoloji hizmetleri; Göz
Ameliyatı; aritmili hastaların invazif tedavisi vb.
Tıp kurumları daha önce olduğu gibi önlem almaya devam etmelidir. Net bir
hasta akışı sağlamalı, aynı zamanda tedavi tesislerinde kalan hasta sayısı
sınırlanmalı ve sağlık bakımı için kesin bir varış zamanı ayarlamalıdır. Tıp
kurumları ve hastalar da kişisel koruyucu ekipman sağlamak zorundadır ve
her hastanın ziyaretinden sonra dezenfeksiyon önlemleri alınacaktır.
Turizm hizmetleri yalnızca 15 Mayıs'tan sonra Letonya, Litvanya ve
Estonya'ya seyahat için verilebilecektir. Gezinin gerekliliği dikkatlice
değerlendirilmelidir.
Litvanya ya da Estonya'dan döndükten sonra 14 gün kendini tecrit etmeye
gerek yoktur.

Litvanya
Kaunas
Belediyesi

Kaunas belediyesi, Litvanya'daki COVID-19 durumunu bildirdi.
Durum iyileşirken hükümet karantina tedbirlerini azaltmaya çalışıyor.
14 Mayıs'tan itibaren halkın maske takmasının artık zorunlu olmadığı
(sadece bir tavsiye) kabul edildi. Ancak kapalı alanlarda ve diğer
kalabalık yerlerde maske takmak zorunludur.
14 Mayıs itibariyle 5 kişilik bir grup halka açık yerlerde buluşabilir
(önceden sadece 2 idi). Anaokulları 18 Mayıs ve ilkokullar 25 Mayıs’ta
yeniden açılacak. 30 Mayıs’ta etkinliklere ve kişisel kutlamalara, açık ve
kapalı alanlarda seyircilerin katılımı olmaksızın spor müsabakaları
düzenlenmesine izin verilecektir. 30 kişiye kadar olan düğünler, doğum
günleri ve diğer kutlamalar hem halka açık hem de kapalı alanlarda
organize edilebilir.
Açık alanlardaki kültürel, eğlence ve spor kurumlarını ziyaret etmek
için yeni koşullar üzerine planlamalar devam etmektedir. 18 Mayıs'ta
kapalı kafeler, restoranlar, barlar ve diğer eğlence mekanları sabah
8'den akşam 22'ye kadar açılacaktır. Açık hava kafeleri ve paket
servisler için böyle bir kısıtlama olmayacaktır. 30 Mayıs'ta rekreasyon
hizmeti veren sağlık merkezlerinin faaliyetlerine izin verilecektir.
Hükümet tarafından onaylanan rotalarda Litvanya'ya düzenli uçuşlara
izin verilecektir. Letonya, Polonya veya Estonya'dan dönenler 14 gün
karantinada kalmak zorunda kalmayacaklardır.
Karantina artık daha az katı olduğu için genel olarak insanlar daha iyi
hissediyor, ancak herkesin çok erken gevşeyeceğine dair endişeler var.

Hollanda
Utrecht
Belediyesi

Utrecht belediyesi, Hollanda’daki kısıtlamalar ve geçişler hakkında bir
güncelleme paylaştı.
Ulusal: Başbakanlığa kısıtlamaları gevşetmesi için baskı yapıldı, bu
nedenle el hijyeni, sosyal mesafe ve evden çalışma gibi temel kurallara
bağlı kalınarak yeni bir aşamaya geçildi. Hükümet, açılmanın olumsuz
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bir etkisinin oluşmayacağını varsayarak 1 Haziran, 1 Temmuz ve 1
Eylül'de yeni kararların hayata geçirileceği bir yol haritası çıkarıyor.
İlkokullar çoktan açıldı ve 12 yaş ve üstü çocuklar fiziksel aktivitelere
katılabiliyor. Yüzme havuzları kısıtlamalarla açılıyor ve temasa dayalı
işler (kuaför, homeopatlar, güzellik salonları vb.) ve kütüphaneler
yeniden açılıyor. Toplu taşıma ve trenler, maske takmanın zorunlu
olacağı tek yer olarak 1 Haziran'da açılacak. 1 Haziran'dan itibaren
yeniden açılma kapsamı coğrafi olarak genişletilecek, böylece insanlar
daha fazla seyahat edebilecek. Ortaokullar açılacak ve müşterilerini 1,5
metre mesafede tutmak koşuluyla kafeler ve restoranlar oturma
alanlarını yeniden açabilecek. Restoranlar, sinemalar ve müzeler
maksimum 30 kişi ile yeniden açılabilir.
Başarılı olunursa, 100 kişi kapasiteli sinema ve canlı müzik
mekanlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılması beklenebilir. 1 Eylül'de
spor salonları, saunalar, kaplıcalar, kumarhaneler vb. yeniden açılacak.
Daha büyük konserlerle ilgili henüz bir karar alınmadı.
Utrecht: Utrecht belediyesi, yürümek ve bisiklete binmek için daha
geniş bir kamusal alan oluşturmak ve gezici yiyecek kamyonları için
daha iyi bir alan sağlamak amacıyla araba ve otoparkları kaldırarak
şehir genelinde yeterli alan sağlama fikriyle açık hava kafeleri ve
restoranlarının yeniden açılmasını test ediyor.
Hangi caddelerin sosyal mesafeyi sağlayamayacak kadar dar olduğunu
ve okulların yakınındaki hangi caddelerin arabalara kapatılabileceğini
inceleyen bir görev gücü var. Bu, şehri daha da bisikletli ve yürüyen bir
şehre dönüştürecek. Belediye ve Halk Sağlığı Kurumu ile sağlık ve
sosyal bakım sağlayıcılarını hedefleyen çevrimiçi oturumlar konusunda
bazı iyi deneyimler olmuştur. Bu oturumlar muhtemelen COVID-19
salgınından sonra devam edecektir.
COVID-19'un sosyal ve ekonomik etkisi konusunda 2020-2024 zaman
diliminde başka bir görev gücü (Dördüncü COVID -19 müdahale
toplantısında belirtildiği gibi) mevcuttur. Bu görev gücü, öğrenilen
dersleri topluyor ve gelecek yıllar için stratejilere bakıyor ve
öğrendiklerine göre bunları yeniden tanımlıyor. Üç temel perspektif
mevcuttur: canlı ekonomi, sağlıklı toplum ve çekici bir şehir.
https://www.government.nl/documents/publications/2020/05/06/cov
id-19-dutch-steps-after-11-may-in-simple-language
Portekiz
Portekiz Ulusal
Sağlıklı Şehirler
Ağı

Portekiz ulusal ağı, Portekiz'deki okulların genellikle 11. ve 12. sınıflara
ve yalnızca üniversiteye giriş sınavları için gerekli olan disiplinler için
açılacağını bildirdi. Koşullar şunlardır: maske herkes tarafından
kullanılacak, her sınıfta dezenfektan jel bulundurulacak ve sınıf başına
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(Seixal, Viana do
Castelo, Braga)

sınırlı sayıda öğrenci olacak. Diğer tüm sınıflar, çevrimiçi kurslar ve
ulusal TV yayın kanalları aracılığıyla uzaktan eğitimde kalacaktır.
Portekiz Ağı, Mayıs-Haziran ayları için yeniden açılış önlemlerinin
İngilizce'ye çevrilmiş bir özeti olduğunu bildirdi:
https://covid19estamoson.gov.pt/wpcontent/uploads/2020/05/lifting-measures.jpeg

Rusya
Federasyonu
Rusya Ulusal
Sağlıklı Şehirler
Ağı
(Cherepovets,
Novosibirsk, St
Petersburg,
Stupino,
Ulyanovsk,
Velikiy Ustyug,
Chapaevsk)

İspanya
İspanya Sağlık
Bakanlığı
(Barcelona, L
Hospitalet, Sant
Andreu de la
Barca,
Villanueva de la
Canada, VitoriaGasteiz)

Rus ulusal ağı, Rusya'da çalışma kısıtlamalarının 12 Mayıs'ta sona
erdiğini bildirdi. Rus bölgeleri arasındaki durumda farklılıklar vardır.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kısıtlamaların aşamalı olarak
kaldırılması, zorunlu hijyen gereksinimlerine uyum sağlayan bölgelerde
başlar.
Rusya Sağlıklı Şehirler Ağının web sitesi, Birliğin üye belediyelerinden
COVID-19 ile ilgili haberlere (etkinlikler, önlemler) ev sahipliği yapıyor:
https://zdorovyegoroda.ru/novosti-gorodov-assocziaczii-po-temecovid-19-2/.
Sağlıklı şehirlerin yöneticileri, koronavirüs enfeksiyonunu önleme
konusundaki deneyimlerini paylaşıyor.
Rusya Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı, eğitim organizasyonlarında sağlığı
koruyan bir ortamın oluşturulması konusunda ruh sağlığına yönelik
web seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Bir sonraki web
seminerleri Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa
düzenlenecek: https://zdorovyegoroda.ru/assocziacziya-zdorovyegoroda-rajony-i-posyolki-sovmestno-s-federalnym-gosudarstvennymbyudzhetnym-obrazheniemvrezego -obrazovaniya-Moskovskijgosudarstvennyj-tehn/
İspanya Sağlık Bakanlığı, İspanya'nın hala "alarm durumunda"
olduğunu ancak 4 aşamayı kapsayan geçiş planına göre ilerlediğini
bildirdi.
İspanya'nın yarısı hala aşama 0'da ve diğer yarısı aşama 1'de. Aşama 1,
400 m2'den daha küçük olan mağazaların kısıtlamalarla ve 2 m
kişilerarası mesafe ile yeniden açılacağı anlamına geliyor. Ayrıca halka
yönelik farklı hizmetler de yeniden açılacak.
Geçiş planı, her ilin bağımsız çalışmasını öngörüyor. Yerel düzeyde
çalışmalar, savunmasız gruplar ve cinsel şiddete yönelik endişeler
dikkate alınarak yeniden yapılandırma planlarına odaklanmaktadır.
İspanya İller ve Belediyeler Birliği, Sağlık Bakanlığı ile sağlığı geliştirme
stratejisinin yerelde uygulanması üzerinde çalışmaktadır. Birçok proje
şu anda farklı toplulukları desteklemek için yerel yönetimleri
güçlendirmek amacıyla topluluk ağlarına hitap etmektedir.
Sürdürülebilirlik ve aktif hareketlilik, ele alınan konulardır. Dışarıda
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egzersize tekrar izin verildiğinde, yürüyüş ve bisiklete binmeyi
geliştirmek için kamusal alanın yeniden düzenlenmesi teşvik edilmiştir.
İspanya Sağlık Bakanlığı, web sitelerinde İspanya Geçiş Planı ile ilgili
bilgilerin İspanyolca olarak mevcut olduğunu bildirdi:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov-China/planDescalada.htm
Topluluk ağları hakkında kısa rapor:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocio
n/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Redes_comunitarias_en_la_c
risis_de_COVID-19.pdf

İspanya Ulusal
Sağlıklı Şehirler
Ağı
Türkiye
Türkiye Sağlıklı
Kentler Birliği
(Gölcük, İzmir,
Kadıköy,
Karşıyaka-İzmir,
Mezitli, Trabzon,
Yalova, Balçovaİzmir, Burdur,
Bursa, Cankaya,
Denizli, Tepebaşı
– Eskişehir)

Yeni İspanya Ulusal Ağı koordinatörü Sayın Javier Ruiz tanıtıldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, diğer ülkelerden deneyim toplamaya
çalıştıklarını bildirdi ve Türkiye'nin talebine e-posta ile yanıt veren ülke
koordinatörlerine teşekkür etti.
Ağ, hükümet tarafından yayınlanan "Normalleşme Planına" göre, 20
yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının
mayıs ayı sonunda kaldırılacağını bildirdi. Riskli görülen bazı illerde giriş
ve çıkış yasakları devam edecek. Gerekli tedbirler alınırsa, AVM'ler
açılabilecek, AVM'lerdeki restoranlar kademeli olarak ve sosyal mesafe
kurallarına uygun olarak açılacak. Berberler ve kuaförler randevu
sistemi ile yeniden açılabilir; Hizmet verecekleri müşteri sayısı sahip
oldukları koltuk sayısının yarısı kadar olacak, berberler ve kuaförlerin
maske, tulum, eldiven kullanmaları ve hijyen koşullarına uymaları
gerekecek. Evden çalışma ve esnek çalışma saatleri bu ay yeniden
değerlendirilecek ve önümüzdeki ay normalleşme adımları atılacak.
Vatandaşların pandemiyle psikolojik olarak baş etmeleri için destek
hizmetlerine devam edilecek.
Sağlık Bakanlığı, normalleşme döneminde tüm sektörlerde
uygulanacak önlemlere ilişkin kılavuz belgeler hazırlayacak. Pandemi
hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak ve yalnızca sınırlı
sayıda hastane pandemi hastanesi olarak kullanılacak. Sosyal mesafe
kuralları zorunludur ve maske kullanımına devam edilecektir. Turizm
bölgelerindeki havalimanlarında test ve tedavi altyapısı kurulacaktır.
Sosyal mesafe ve maske kuralları uygulanıyorsa, müzeler ve arkeolojik
alanlar ziyaretçilere yeniden açılabilir. Konser salonları %50 kapasite ile
açılacaktır. Spor yarışmaları önümüzdeki ay başlayacaktır. Eylül
ayından itibaren konferans ve toplantılar yapılacaktır.
İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirler haricindeki şehirler arasında
seyahate izin verilmektedir.
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İyi haber, COVID-19 vaka sayısının azalıyor ve iyileşen sayısının ise her
geçen gün artıyor olmasıdır.
Birleşik Krallık
Belfast
Belediyesi

Belfast belediyesi, İngiltere'nin farklı yaklaşımları olduğunu bildirdi.
Kuzey İrlanda, geçiş için 28 Mayıs'tan itibaren beş aşamalı bir
yaklaşıma sahip, ancak bir zaman çizelgesi yoktur. Okullar büyük
olasılıkla Eylül ayına kadar açılmayacak. Daha fazla yürüyüş ve bisiklete
binme için kamusal alanı kullanma konusunda çalışmalar şimdiden
başladı. Sosyal mesafeye saygı göstererek çalışabilen bazı insanlar işe
geri döndü. Kısa çalışma için verilen %80'lik ek ödemeler temmuz ayı
sonuna kadar yürürlükte kalacak - bundan sonra Ekim ayı sonuna
kadar hükümet tarafından daha düşük bir oran ödenecek.
Belfast, mekân oluşturma araçları üzerinde çalışmaya yönelik
deneyimleri ve örnekleri paylaşmak için iyi bir fırsat bulunduğunu
bildirmiştir.

Eurocities

Politika danışmanı Bayan Masha Smirnova Eurocities'i tanıttı.
Eurocities 1986'dan beri 39 ülkeden 140'tan fazla üyesi olan bir Avrupa
şehirleri ağıdır. Eurocities, sosyal, çevre, ulaşım, biyolojik çeşitlilik gibi
pek çok politika meselesiyle ilgilenir ve sürdürülebilir kentsel gelişim için
kilit konular ve vatandaşların en iyi şekilde nasıl dahil edileceği üzerine
forumlar düzenler.
Ağ şu anda COVID-19 salgınıyla ilgili bilgileri toplamak ve paylaşmakla
meşgul, çünkü şehirler ihtiyaçlara yanıt vermede ön saflarda yer alıyor
ve durum şehirler arasında farklılık gösteriyor.
Şehirlerle yapılan bilgi alışverişi, yardım hatları ve mobil uygulamalar
aracılığıyla ve aynı zamanda vatandaşlara yakın toplum hizmetleri
aracılığıyla çok dilli bilgi sağlamanın önemini göstermiştir. Basılı bilgiler
hızla güncelliğini yitirmektedir.
En iyi uygulamalar platformu
https://covidnews.eurocities.eu/

EuroHealthNet

EuroHealthNet'ten Ingrid Stegeman, EuroHealthNet'in Avrupa çapında
sağlığı geliştirme ve önleme konusunda çalışan kamu kurumlarının kâr
amacı gütmeyen bir ortaklığı olduğunu belirtti. Kesişen tema sağlık ve
eşitliklerdir ve şu anda üyeleri ile ihtiyaçları ve pandemiye nasıl tepki
verdikleri konusunda çalışmaktadırlar. Ruh sağlığı, dijital ihtiyaçlar ve
üyelerin hızlı bir şekilde ele alınması gereken yeni sorunları tespit ettiği
web seminerleri düzenlenmiştir. Sırada, çevre hakkında ve üyelerinin
halk sağlığı perspektifinden nasıl tepki verdikleri üzerine, gelecekteki
çalışma gündemlerini hazırlamak ve uyarlamak için ilham verici bir
çalıştay bulunuyor.
https://eurohealthnet.eu/
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NHS Scotland

John Howie, "Mekân, Sağlık Eşitlikleri ve Refah çalışma grubunun"
geçen yıl iyi uygulamaları yaymak, mekân hazırlama araçlarının
haritasını çıkarmak ve test etmek için çalıştığını bildirdi. 2020 için
planlanan faaliyetler COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi: şu anda
beklemeye alınan bir toplantının yapılması gerekiyordu, ancak
araçların haritalanması ve test edilmesi devam ediyor. Pek çok
katılımcı, şehirlerinde mekân yapmayı desteklemek için Mekân
Standardı aracını seçti ve son zamanlarda Norveç, Almanya ve İspanya
tarafından çevirileri yapıldı.
Mekân oluşturma kapsayıcıdır ve savunmasız gruplara odaklanır ve bu
nedenle pandemiye yönelik çalışmaların desteklenmesi açısından
büyük önem taşır. NHS İskoçya, Çalışma Grubunu bir Görev Gücü
haline getirmek ve daha geniş bir ağa katılımı elde etmek için DSÖ ile
çalışacaktır: mekân oluşturma araçlarının geliştirilmesi, yaklaşan
toparlanma döneminde çok sayıda iyi uygulama sunabilir.

DSÖ
Cevap ve bilgiler

DSÖ, 30 Nisan'daki Dördüncü Covid-19 toplantısında ortaya çıkan 2
soruya yanıt verdikleri için herkese teşekkür etti:
3) Vaka çalışmaları toplama ve mülakat talebine olumlu yanıt
verilmesi. DSÖ, bunun ileriye nasıl götürüleceğine dair bir
teklifle koordinatörlere tekrar ulaşacaktır.
4) Şehirlerin ve Diğer Kentsel Yerleşimlerin Sağlık Otoriteleri için
COVID-19 Salgınına ve Diğer Yeni Solunum Salgınlarına
Hazırlık Konusunda Önerecekleri Eylemler hakkındaki kontrol
listesine sunulan girdiler. Elde edilen yanıtlar Genel Merkez'e
gönderilmiştir ve kısa süre içinde nihai bir taslak
yayınlanacaktır.
İtalyan deneyimi ve COVID-19'a verilen yanıtla ilgili bir DSÖ raporu 13
Mayıs'ta çevrimiçi olarak yayınlandı. Bu rapor Dr. Francesco Zambon
(Koordinatör, Sağlıklı Ortamlarda Sağlık ve Kalkınmaya Yatırım, DSÖ
Venedik) ve ekibinin önderliğinde yazılmıştır.
Rapor bağlantısı:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/442655/COVI
D-19-Italy-response.pdf?ua=1
DSÖ'nün potansiyel ikinci dalgaya nasıl yanıt vereceği konusunda bilgi
toplamasına izin vermek için yerel yönetimlerin COVID-19 salgınının ilk
dalgasından itibaren deneyimini değerlendiren bir anketin
gönderileceği belirtildi.
Şehirlere, politik komiteye adaylık çağrısının kısa süre içinde açılacağı
hatırlatıldı ve yeni Bölge Müdürü Dr. Hans Kluge'nin onayının
beklendiği belirtildi. Amaç, Eylül ayında gerçekleşecek olan DSÖ Bölge
Komitesi öncesinde politik komiteyi atamak ve toplamak.
DSÖ ile Türkiye Ulusal Sağlıklı Kentler Birliği arasındaki bir toplantı
sırasında, Kentsel ve Acil Durumlara hazırlıklı olma konusunda bir alt
ağ veya görev gücü kurulması için bir teklif sunuldu. Katılımcılar
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arasında bunun önemli bir gelişme olacağı konusunda bir fikir birliği
vardı ve DSÖ süreci başlatmayı kabul etti.
DSÖ katılımcılara, Kırgız hükümetinin Sağlık Bakanlığı ve Devlet Yerel
Yönetim ve Etnikler Arası İlişkiler Dairesi'nin ortaklaşa aldığı kararın
ardından, Kırgızistan'ın sağlıklı şehirler ulusal ağının resmen açıldığını
bildirdi. DSÖ, sağlıklı şehirlerin geliştirilmesi ve desteklenmesinde
ülkeler arasında kapasite oluşturma ve öğrenilenleri paylaşma
konusundaki sürekli destek için ağa teşekkür etti. DSÖ, özellikle Rusya
Federasyonu Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağına ve Letonya'nın Riga şehrine
Kırgızistan'a özel destekleri için teşekkür etti. Kırgızistan'daki tüm
belediyeler ağın üyesidir ve bu nedenle Avrupa Bölgesi'nde nüfusunun
%100'ünü kapsayan ilk ulusal ağ oluşmuştur.
DSÖ, Stavropol Belediye Başkanı Andre Khasanovich Dzhatdoev'in
ölüm haberini verdi ve Rusya Federasyonu ve Rusya Sağlıklı Şehirler,
İlçeler ve Kırsal Yerleşimler Derneği'ne üzüntüsünü ve başsağlığı
dileklerini sundu. Belediye başkanı, sağlıklı şehirlerin çalışmalarına
sadece kendi şehrinde değil aynı zamanda Rusya Birliği'nde de çok
büyük katkılar sunmuş ve destek olmuştur.
Şehirlerin ve ulusal ağların, Faz VII veya COVID-19 ile mücadeleyle ilgili
olarak talep edilen herhangi bir özel destek veya teknik sorular için
eurohealthycities@who.int adresinden WHO ile iletişime geçmesi
önerilir.
Bir sonraki
toplantı

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal Ağ Koordinatörlerinin bir
sonraki COVID-19 yanıt toplantısı şu tarihte gerçekleşecektir:
28 Mayıs Perşembe 11.00-12.30 CET
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Katılımcı listesi
Avusturya
Avusturya Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
Hırvatistan
Rijeka Belediyesi
Güney Kıbrıs
Güney Kıbrıs Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
Çek Cumhuriyeti
Çek Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
Finlandiya
Finlandiya Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
Fransa
Nice Belediyesi
Rennes Belediyesi
Almanya
Alman Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
Yunanistan
Yunan Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
Macaristan
Gyor Belediyesi
İrlanda
İrlanda Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
İsrail
İsrail Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
İtalya
İtalya Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
Modena Belediyesi
Udine Belediyesi
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Padova Belediyesi
Letonya
Riga Belediyesi
Litvanya
Kaunas Belediyesi
Hollanda
Utrecht Belediyesi
Portekiz
Portekiz Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
Rusya Federasyonu
Rusya Federasyonu Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
Chapaevsk şehri
İspanya
İspanya Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı
Sağlık, Tüketici İşleri ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Türkiye
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
Belfast Belediyesi
NHS İskoçya
John Howie, Organizasyon Lideri - Sağlık Eşitliği (Mekân)
Claire Hislop, Organizasyon Lideri - Diyet, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Kilo
Eurocities
Masha Smirnova, Politika danışmanı
EuroHealthNet
Ingrid Stegeman, Program Yöneticisi
UNESCO Küresel Öğrenen Şehirler Ağı
Christina Drews, Program Uzmanı
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DSÖ Avrupa Bölge Ofisi
Lucia Dell Amura, Program Asistanı
Laura Azzaro, Program Asistanı, Sağlık için Yönetişim
Elisabeth Bengtsson, Danışman, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı
Christopher Brookes, 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
Agis Tsouros, Danışman, DSÖ
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