Lizbon
Lizbon Belediye Başkanı Sn. Fernando Medina Lizbon kenti için uygulamaya konulmak
üzere önlemlerini açıklamıştır.
Yaşlılar- Lizbon belediyesi tarafından hali hazırda dört bin kişiye sıcak yemek, kişisel hijyen
ve ilaç sağlanmaktadır. Salgın nedeniyle kapatılan Gündüz Merkezlerinde (Day Centers)
bulunan ve kendi yemeklerini hazırlama konusunda yetkinliği olmayan herkese destek
sağlamaktadır.
Evsizler- Kent, karantinayı uygulayabilmek için tüm koşulları içeren iki yeni tesis açmıştır.
Tüm koruyucu merkezler, uygun şekilde onaylanmış acil durum planları, güçlendirilmiş
hijyen önlemleri ve şüpheli vakalar için izolasyon yerlerine sahiptir.
COVID 19 taraması- Lizbon şehrinde yetkili sağlık kuruluşları ile birlikte kurulması iki
tarama merkezi kurulmuştur.
Kentsel Temizlik - Lizbon Belediyesi, otobüs terminalleri öncelikli olmak üzere, kamusal
alanın temizliğini ve dezenfeksiyonunu güçlendirmek amacıyla şehir genelinde sokak
yıkamasını yoğunlaştırmıştır.
Belediye tarafından yönetilen toplu taşıma araçları: Belediye tarafından yönetilen toplu
taşıma araçlarının düzenli dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.
“Estamos Abertos (We Are Open)” Portalının Oluşturulması: Gereksiz seyahatlerden
kaçınmak için kullanıcılara hangi yerel işletmelerin açık olduğu ve hangi ürünleri sundukları
hakkında bilgi veren bir platform açılmıştır.
Kira ödemesi:
1. 30 Haziran'a kadar, tüm belediye konutlarında kira ödemesinin askıya alınması.
Ödeme önümüzdeki 18 ay içinde aşamalı olarak yapılacaktır.
2. 30 Haziran'a kadar, belediye alanlarında (Belediye Meclisi veya Belediye İşletmesi)
bulunan tüm ticari kuruluşlar kira ödemelerinden tamamen muaf olacaktır.
3. 30 Haziran'a kadar, belediye mekânlarına kurulan tüm sosyal, kültürel, spor veya
eğlence kurumları kira ödemelerinden muaf tutulacaktır.
Ekonomi: Mikro işletme ve KOBİ'ler için mevcut tüm destek hakkında bilgi vermek için bir
destek ekibi; krizin etkilerini hafifletmek ve ekonomik iyileşmeyi teşvik etmek için
danışmanlık ekibi oluşturulacaktır. Bu ekip çeşitli alanlarda (bankacılık ve finans,
danışmanlık, iletişim, hukuk, vb.) uzmanları içerecektir.
Sosyal Acil Yardım Fonu: Aileler, sosyal kurumlar ve bu acil durumda gerekli hale gelen
mal, hizmet ve teçhizat alımını hedefleyen Sosyal Acil Yardım Fonunu 25 milyon € tutarında
güçlendirilecektir.
Pazarlar: Şu anda kapalı olan pazarlarda satış yapan üreticilerden düzenli olarak taze ürünler
satın alınacak ve bu ürünler Lizbon'daki sosyal hizmet kuruluşlarına teslim edilecektir.

BARSELONA
Barselona Belediyesinin Covid-19 salgını nedeniyle aldığı kararlar şunlardır:
Ulaşım:
1. Toplu taşıma araçları sadece gerektiğinde kullanılmalıdır.
2. Sürücü ile etkileşime girilmemelidir.
3. Toplu taşıma araçlarının kullanımı risk altındaki gruplara (60 yaş ve üstü ve daha önce
sağlık sorunları olan kişiler) önerilmemektedir.
4. Tüm yolcular güvenlik mesafesini korumalıdır.
5. Otobüsler normal kapasitelerinin sadece% 33'ünü kabul etmektedir.
Mikro otobüs: 5 kişi.
Midi otobüsü: 10 kişi.
Standart otobüs: 20 kişi.
Eklemli otobüs: 30 kişi.
6. Cumartesi günleri otobüsler 20 dk’da bir yerine 40 dk’da bir çalışacaktır.
7. Elektrikli bisiklet paylaşım servisi bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır.
İmar ve Bayındırlık: Nisan ve Mayıs aylarında daire ve ticari binaların kira ödemesi için
borç erteleme kararlaştırılmıştır. Özel durum (COVID-19 nedeniyle durdurulmuş faaliyetler)
uzarsa, borç ertelemesinin uzatılması düşünülecektir. Bu durumun üstesinden gelindiğinde,
kiralar ödenemese de (tamamen veya kısmen), korunmasız aileler garanti altına alınacaktır.
Kamu Çalışmaları: Tüm kamu çalışmaları kamusal alanda durdurulmuştur. Barselona
Belediyesi tarafından teşvik edilen sosyal konut geliştirme çalışmaları da durdurulmuştur.
Faaliyetlerin durdurulması, ilgili kent meclisi ile birlikte belirlenmiştir.
Çalışanlar ve vatandaşlar arasında fiziksel bir ayrım bulunmayan yüz yüze vatandaş danışma
bürosu kapatılacaktır.
Alınan ek önlemler arasında temizlik ve dezenfeksiyon protokollerinin geliştirilmesi yer
almaktadır.
Turist hizmetleri: Turistik Barselona Otobüsü, Barselona Şehir Turu Barselona Teleferik
hizmetleri sonlandırılacaktır.

BUENOS AIRES
Buenos Aires’de Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden bazıları şöyledir:
Sağlık: Buenos Aires Hastane sistemine 400 yatak, 70 doktor ve 600 hemşire ilave
edilecektir. Acil Tıbbi Bakım Sistemi (SAME) altı ambulans içerecektir. 300 otel yatağı da
rezerve edilmiştir; bu, ihtiyaçlar karşılanana kadar yaklaşık 2.000 yatak artabilecektir.
Ulaşım: Daha uzun mesafelere seyahat etmesi gereken insanlara öncelik vermek için tüm
metro ağının sadece bazı istasyonları açık kalacaktır. Kısa mesafeler için yürüyerek veya
bisikletle hareket etme önerileri de yapılmıştır.
Coronavirus hakkında dijital platform: İnsanlar bu hastalık, semptomları, bulaşmadan
kaçınma için öneriler ve bununla nasıl başa çıkabilecekleri ve tıbbi yardım alma konusundaki
tüm bilgilere ve Hükümet tarafından yürütülen politikalar hakkındaki bilgilere erişebilecektir.
Ayrıca, Ulusal Hükümet ve Buenos Aires Eyalet Hükümeti ile koordine edilen şüpheli
COVID-19 vakalarına karşı bir Yönetim Protokolü de bulunmaktadır.
Website: https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus
Whatsapp Platformu: Buenos Aires Şehir Hükümeti, bir kişinin hastalık belirtileri olup
olmadığını gösteren bir WhatsApp sohbet botu başlatmıştır. Acil Sağlık Bakım Sistemi
operatörlerine şüpheli vakalar sevk edilir. Bu operatörler, sağlık hizmetlerini hızlandırmak
için aynı sohbet kanalına bağlıdır.
Buenos Aires, Coronavirus triyajı için WhatsApp'ı kullanan ilk şehir olmuştur. Boti 7/24
çalışmakta ve dakikada 9.000 mesaja kadar cevap verebilmektedir.
Eğitim: Salgın nedeniyle eğitim online gerçekleştiğinden dolayı evde eğitim gören kişilerin
bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla dijital kütüphane ve diğer kaynaklar kullanıma
açılmıştır.
Gönüllü Kent Ağı: Yaşlılara yardım etmek ve onlara bakmak için gönüllü kent ağı
kurulmuştur. Yiyecek ve ilaç alımlarına yardımcı olmakla birlikte evcil hayvanlarını
yürütmelerine destek olmak ve telefon görüşmeleriyle onların izolasyonla hayata devam
etmelerini sağlayan bir ağdır.

MADRİD
Madrid Belediyesinin Covid-19 salgını nedeniyle aldığı kararlar şunlardır:
Binalar, Otobüsler Ve İş Yerlerinde Temizlik Ve / Veya Dezenfeksiyon Eylemleri


Olası vakanın temas ettiği yüzeylerin ve / veya salgılarının temizliği ve dezenfeksiyonu,
çamaşır suyu gibi genel kamuya açık kullanım için dezenfektanlar veya 1,000 ppm aktif
klor içeren bir sodyum hipoklorit çözeltisi ile gerçekleştirilecektir.



Çalışma alanlarının ve ortak malzemeler (masalar, tırabzanlar, kapı kolları, asansör tuş
takımları, vb.) günlük temizliği yapılacaktır.

Temizlik Sıklığı:
• Operasyon Merkezleri / Otobüs depolarında temizlik, üç çalışma vardiyası için yemek
odalarında ve soyunma odalarında günde üç kez yapılacaktır.
• Ofislerde SAE ofisleri (EMT kontrol merkezi) dahil olmak üzere günde iki kez temizlik
yapılacaktır.
Çalışanlar İçin Genel Önleyici Önlemler
• Ellerinizi sık sık sıcak su ve sabunla yıkayın, elinize iyice ovalayın veya ılımlı olarak
kullanılması gereken bir alkollü jel ile yok edin
•

Burnunuza veya ağzınıza dokunmaktan kaçının. Virüs yüzeylerde bir süre hayatta
kalabilir.

•

Mümkün olduğunda, kişiden kişiye 1,5 metreden fazla mesafe bırakın.

•

Gereksiz fiziksel temaslardan kaçının ve diğer çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle olan
temaslarınızı en aza indirin.

•

Kalabalıktan kaçının.

•

Video konferansları tercih edin.

•

SARS-CoV-2, Coronavirus'ten etkilenebilecek kişilerle fiziksel temastan kaçının

SEUL
Kore'de hükümetin üç katmanı vardır: Merkezi hükümet, Seul Büyükşehir Hükümeti (SMG)
ve Gyeonggi-do Eyaleti. COVID-19, Merkezi hükümet düzeyinde ve Sağlık ve Refah
Bakanlığı tarafından yönetilmektedir.
Seul Belediyesinin Covid-19 salgını nedeniyle aldığı kararlar şunlardır:
Belirlenmiş tarama klinikleri
• Seul, vatandaşlarının rahatlığını en üst seviyeye
çıkarmak için COVID-19 kesintisiz tarama
istasyonları kuruyor. Tüm süreç, aracı terk etmek
zorunda kalmadan tek bir durakta yapıldığı için
enfeksiyon riski daha düşüktür. Test yaklaşık 10
dakika sürer ve sonuçlar telefonun veya kısa
mesajınız yoluyla 2 veya 3 gün içinde size
gönderilir.

Mobil Tarama Merkezleri
• Gömme bir tarama merkezinde, hasta ile sağlık personeli arasında tam bir ayrım bulunan,
telefon kulübesi büyüklüğünde bir odada güvenli bir şekilde test yapılır. Araçlı Tarama
istasyonlarının aksine, bu gömme eleme merkezleri fazla yer gerektirmez ve yaşlılar ve
otomobilsiz hastalar tarafından kolayca erişilebilir. Standın boyutu normal tarama
merkezlerinden nispeten daha küçük olduğu için, kullanımdan sonra standın dezenfekte
edilmesi iki dakikadan az sürer; ki böylece tüm sürecin daha hızlı olmasını bekleyebiliriz

Temiz bölge
Seul Büyükşehir Hükümeti, onaylanmış COVID-19 hastaları tarafından ziyaret edilen
tesislerin güvenliğini garanti etmek için güvenli bir şekilde dezenfekte edilmiş tesisler
sistemi için “Temiz Bölge” sertifikasını oluşturmuştur.

Hızlı Test - Hızlı Yanıt
Tanı-koy mobil uygulaması, Kore'de kaldıkları süre boyunca Kore havaalanlarındaki giriş
noktalarından uluslararası gezginleri izlemek için kullanılmaktadır. Tüm gezginler tanıkoy mobil uygulamasını yüklemek ve Kore'ye geldikten sonra 14 gün boyunca
uygulamada günlük sağlık durumlarını kaydetmek zorundadır.
Şeffaflık - Kapsamlı Toplumsal Katılım
 Corona 100m uygulaması, bilinen COVID-19 vakaları hakkında vatandaşları
bilgilendirir
 bulundukları yerin 100 metre yakınında içinde yüz maskeleri satan mağazaları gösterir
 acil barınaklar, itfaiye istasyonları, acil tıp merkezleri, polis istasyonları ve güvenlik
rehberleri hakkında yararlı bilgiler sağlayan bir uygulamadır.

Başlattığı kampanyalar
 Öğrenciler, 5 Nisan'a kadar evde kalın
 Durun! Sosyal Hayattan Mola Verelim
 Yeni tip Coronavirüs'ten korunmak İçin Birlikte Çalışalım!
 COVID-19 için Korunma Kuralları
Park Won-soon, Seul Belediye Başkanı, şeffaflığın ve hızın şehre yardımcı olan iki önemli
faktör olduğunu söylemiştir.
Alınan diğer tedbirler:
•

Tüm limanlarda ateş kontrolleri

•

Hızlı test için kesintisiz tarama istasyonları

•

Günde 15.000 numunenin test edilmesi.

UTRECHT
Utrecht Belediyesinin Covid-19 salgını nedeniyle aldığı kararlar şunlardır:
Ulusal düzenlemeler
17 Mart 2020 Perşembe günü, kabine, büyük ölçüde bir önlem paketi açıkladı. Bu önlemler
arasında, istihdam için geçici acil durum fon tedbiri, maaş maliyetlerini telafi etme planı,
serbest çalışan girişimciler için ekstra destek, borç verme koşullarının hafifletilmesi ve vergi
ve para cezalarının ödemelerinin geçici olarak ertelenmesi vardır.
Vergilerin toleransı, kirası ve askıya alınması
Kira:
•

Çeşitli avukatlar ev sahiplerini kira ödemesine karşı hoşgörülü olmaya çağırmaktadır.
Utrecht Belediyesi çeşitli kuruluşlar için ev sahibidir ve bu konuda iyi bir örnek teşkil
etmek istemektedir. Ertelenmiş ödeme sunarak bu kiracıları barındırma olanaklarını
ayrıntılı olarak değerlendirmektedir.

Vergiler:
•

BghU belediye vergilerini tahsil etmektedir. İşletmeler ve serbest çalışan girişimciler için
BghU vergiler devam edecek, ancak mümkün olan her yerde hafif olacak ve tahsilat
tedbirlerini askıya alacaktır (ihtarlar, hatırlatmalar, varantlar gibi).

•

Serbest meslek sahipleri için özel yardımların kolaylaştırılması sağlanacaktır.

Utrecht Emniyet Bölgesi başkanı (Veiligheidsregio Utrecht) 27 Mart'ta yeni acil durum
talimatları vermiştir:
•

Tüm etkinlikler ve toplantılar 1 Haziran 2020'ye kadar (katılımcı sayısına bakılmaksızın)
iptal edilmiştir.

•

Yetkililer, gerekli 1,5 metre mesafe kuralına uymayan 3 veya daha fazla kişilik gruplara
karşı harekete geçecektir.

•

Bakım evleri ziyaretçiler için kapatılacaktır

•

Tüm okullar ve çocuk bakım tesisleri kapatılacaktır

•

Tüm yiyecek ve içecek satış yerleri, kumarhaneler, kafeler ve oyun salonları kapatılacak

•

Kuaförler, dövme atölyeleri, tırnak ve güzellik salonları ve güzellik bakımında fiziksel
teması olan diğer meslek icra yerleri kapanacaktır.

•

Evde kuaförlük, sürücü eğitmeni veya (spor) masör gibi fiziksel temasla herhangi bir
meslekte çalışmak yasaktır.

•

Tıbbi gereklilik durumunda bireysel istisnalar mümkündür.

•

Spor ve fitness kulüpleri, saunalar kapatılacaktır.

•

Utrecht Emniyet Bölgesi başkanı, para cezası koyarak kurallara uyulmasını sağlayacaktır

•

Bu önlemler ülke çapında geçerlidir ve 6 Nisan'a kadar yürürlükte olacaktır. Tüm
etkinlikler 1 Haziran'a kadar iptal edilecektir

GUANGZHOU
Guangzhou Belediyesinin Covid-19 salgını nedeniyle aldığı kararlar şunlardır:
23 Ocak
• Seviye-1 halk sağlığı acil durum müdahalesini aktive edildi
24 Ocak
• Ulaşım noktalarında, havaalanlarında ve limanlarda gerçekleştirilen ısı kontrolleri devreye
girdi
28 Ocak
• İşletmelere çalışmayı durdurmaları talimatı verildi. Okul döneminin başlaması ertelendi.
29 Ocak
• Ateş semptomları olan tüm hastalara Covid-19 taraması yapılmıştır.
31 Ocak
• Isı kontrolleri uygulandı ve vatandaşların tüm kamusal alanlarda maske takmaları istendi.
Etkilenen bölgelerden dönenlerin 14 gün boyunca evde karantinaya alınmaları ve Covid-19
hastanelerine rapor vermeleri istendi.
7 Şubat
• Tüm konut komplekslerinde ve binalarda giriş ve çıkış kontrolleri yapıldı.
24 Şubat
• Halk sağlığı acil durum müdahale düzeyi Seviye-1'den Seviye-2'ye indirildi.

BREZİLYA
• Federal Bölge Hükümeti küçük yerel çiftçilerden yiyecek satın alacak ve bunu vatandaşa
dağıtacaktır. Teslimat iki şekilde gerçekleştirilecektir: halk restoranlarında; ve yerel yönetim
tarafından işletilen gündüz bakım merkezleri ve bakım evleri gibi sosyal hizmet ağı
aracılığıyla en ihtiyaç sahibi kesime, Gıdalar yerel Hükümetin Tarım, Arz ve Kırsal Kalkınma
Sekreterliği (Seagri) tarafından küçük yerel çiftçilerden satın alındığı için, ekonominin
sürdürülebilirliğini de garanti etmektedir.
• Evsizler için ayrılmış mekanlarda ihtiyaçları karşılanmaktadır.
• Federal Bölge Kadın Politikaları Sekreteryası, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından
açıklanan COVID-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyon önlemleri sonucunda şiddet tehdidi
altındaki kadınlara yardım, koruma amaçlı bir kampanya başlatmıştır.
“Kadınlar, yalnız değilsiniz” sloganı ile kampanya, Federal Bölgedeki kadınların, karantina
altında bile, acil servislere, çağrı merkezlerine ve halihazırda sunulan hizmetlerin sürekliliğine
güvenebilecekleri konusunda yalnız olmadığını bildirir.
• Federal Bölge Sağlık Dairesi ile Brasilia Üniversitesi (UnB) arasında, koronavirüs ile
mücadeleyi güçlendirmek için bir ortaklık yapılmıştır. Kurum tarafından yapılan testlerin
sonuçlarının tamamlanması iki gün kadar sürebilmektedir. Üniversite, hastalık için teşhis
testleri yapılmasında destek sunacaktır. Günde 500-700 kişiyi test edecek altyapıya sahiptir.
• Engelliler Sekreterliği, işitme engelli kişilerin ellerini sabun ve suyla iyice yıkamak veya el
dezenfektanı ile sterilize etmek gibi yeni koronavirüsün yayılmasını önlemek için önerilen
önlemlere erişebilmesi için işaret dili videoları yayınlamaya başlamıştır.

MONTREAL
• İkinci emlak vergisi taksit tarihi ertelenmiştir
• Şehir, işletmelerin hedeflenen endüstrileri desteklemesi için 5 milyon dolarlık bir yardım
fonu kurmaktadır.
• Küçük işletme sahiplerinin şehir tarafından sunulan destek önlemleriyle ilgili sorularını
yanıtlamak için işletme destek hattı kurulmuştur.
• Belirli kurumlar aracılığıyla kredi alan özel ve sosyal ekonomi işletmelerine sermaye ve
faiz ödemeleri konusunda altı aylık erteleme yapılmıştır.

RİO DE JANEİRO
• Sosyal yardım sekreterliği yönetimi için uzaktan çalışma yöntemi benimsenmiştir.
• Tüm hizmetlerde toplu faaliyetlerin askıya alınması sağlanmıştır.
• Ev ziyaretleri, şiddet ve hizmet verilen kişi ve aileleri içeren acil durumlar ile
sınırlandırılmıştır.
• Eğitim Dairesi, Microsoft Teams'in dijital sınıf platformuna özel içerik geliştirmekte ve
öğrenciler için basılı materyaller hazırlanmaktadır.
• Rio'daki tüm süpermarketlerin eve teslimat numaralarını açıklaması ve bu hizmeti
sağlaması istenmiştir. Teslimat en fazla 48 saat içinde yapılmalıdır. 60 yaşın üzerindeki
kişilerin teslimatta önceliği vardır.
• Çalışmayı yürütmek için Belediye Kamu Düzeni Sekreteryası Operasyon Sekreterliği,
çalışmaları sırasında ekipleri korumak için araçlarına alkol jeli, eldiven ve maske
sağlamaktadır.
• Birlikte yaşama evlerinde tedavi edilen yaşlıların sağlık ve sosyal durumları üzerine bir
raporla haftalık takip yapılmaktadır.
• Riotur'un turizm danışma büroları geçici olarak kapalıdır.
• Kentsel Temizlik Belediye Şirketi'nin yüz yüze müşteri hizmeti askıya alındı.
• "Sıfır Atık" programı tarafından yakalanan ve para cezasına itiraz etmek isteyen bir
vatandaş, faaliyetlerin yeniden başlatılmasını beklemek zorundadır.

SAO PAULO
•

Plaka numaralarına göre belediye araç kısıtlamaları askıya alınacaktır;

•

Otobüsler her seyahatin sonunda sıhhi su ile yıkanacaktır;

•

'Ulaşım Müzesi' kapatılacaktır

•

'Turizm Hattı' askıya alınacaktır

•

Parklar iç mekanlar için kısıtlamalarla açık kalacaktır

•

Parkların içinde etkinliklere izin verilmeyecektir

•

Hiçbir etkinliğin yapılmaması önerisi ile “Halk Merkezleri” açılacaktır

•

“İşçiler ve Girişimciler Merkezleri” nde (CAT) dersler ve arabuluculuk askıya
alınacaktır;

•

Yaşlı bakımı için sadece barınma hizmetleri ve aile ziyaretçileri korunacaktır;

•

"Sosyal Yardım Referans Merkezleri" ndeki (CRAS) hizmet yalnızca sıra ile
sağlanacaktır;

•

İnovasyon ve Teknoloji Sekreterliği, çalışanların evden çalışması için uzaktan erişim
sağlayacaktır.

•

"FAB LAB LIVRE SP", "Digilabs" ve "Telecenters" üniteleri kapatılacak ve daha
önce planlanan atölyeler belirlenmemiş bir süre için askıya alınacaktır

•

Belediye Binası, okul beslenme hizmetlerini sürdürme olanakları üzerinde
çalışmaktadır

•

Etkinlikler için yeni lisanslar verilmeyecektir.

•

Verilen lisanslar iptal edilecektir.

•

Tüm sekreterlik, İnsan Kaynakları çalışanlarını iki farklı vardiyaya bölecektir.

•

Sağlık ve güvenlik dışındaki çalışanlar, ancak yönetim onayı ile tatil zamanlarını
belirleyebilirler

