ABD ŞEHİRLERİ COVİD19 UYGULAMALARI
LONG BEACH
Coronavirus Yardım Fonu (LongBeach Belediyesi ile ortaklaşa resmi fon)
Bu
fon,
toplumdaki
en
savunmasız
ve
yardıma
muhtaç
kişileri
destekleyecektir.LongBeachCoronavirus Yardım Fonu, LongBeach bölgesindeki
koronavirüs mücadelesinin ön saflarında yer alan sosyal temelli organizasyonları
destekleyecektir. Bu mücadele üzerinde çalışan onaylı ve kar amacı gütmeyen, eğitim
ve kamu kuruluşlarını desteklemek için hibe verilecektir.

PHOENIX
Phoenix Belediye Meclisi Oybirliğiyle Evsizlere Büyük bir Fon Sağlamıştır
21 Nisan'da Phoenix Belediye Meclisi oybirliğiyle toplumdaki savunmasız nüfusu
desteklemek için yaklaşık 27 milyon dolarlık federal COVID-19 fonunun tahsisini
onaylamıştır. Para, evsizlikle mücadele etmek, konut güvensizliğini gidermek ve yerel
küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için mikro krediler ve hibeler
sağlamak için kullanılacaktır. Bu oylama, şehrin tarihindeki evsizliğe karşı mücadeleye
yönelik en büyük Sosyal Beraberliği Geliştirme Hibe yatırımını temsil etmektedir.
Buradaki en önemli ve acil değişikliklerden biri, belediyenin kentin en savunmasız ve risk
altındaki sakinlerini otel odalarına taşıyacak olmasıdır. Bu fonlar şehrin COVID-19'un
gerçek ve mevcut tehlikesine cevap vermesine yardımcı olurken, Phoenix bu yatırımlara
uzun vadede de değerlendirmeyi planlamaktadır. Bu programlar aracılığıyla başlatılan
ve büyüyen hizmetlerin önümüzdeki yıllarda olumlu bir dalgalanma etkisi olacaktır, bu da
en azından evsiz insanlara barınacak yer sağlayacaktır. Bu girişim ile evsizlikle
mücadelede gerçek kazanımlar elde etmek ve daha güçlü, daha dayanıklı ve
yardımlaşan bir topluluk oluşturmak için bir fırsat yaratılmaktadır.

BOSTON


Boston Belediyesi, halk sağlığı görevlilerinin Boston'un barınak sistemindeki tüm
kişilere iki hafta boyunca test etmelerine olanak tanıyacak ilave 1000 test daha
yapmıştır.



Boston Şehri, şehrin barınaklarındaki yoğunluğu azaltmak ve COVID-19 salgını
tarafından etkilenen evsiz bireyleri tedavi etmek için şehrin dört bir yanına
900'den fazla yeni yatak eklemiştir.

Baltimore, Maryland, nüfus 602.495


Koronavirüs endişeleri nedeniyle devlet çalışanları için tüm eyalet dışı seyahatler
iptal edilmiştir.



Baltimore Şehri, tüm restoranların, barların, sinema salonlarının ve spor
salonların halka kapalı olacağını duyurmuştur.



Evsiz yaşanan kişiler için acil müdahale planı oluşturulmuştur. İçeriği;
Acil Barınmayı Değerlendirme ve Testleri
Hastane Taburcu Uygulamaları
İzolasyon Alanları
Sığınaklarda Sosyal Mesafe Kapasitesinin Artırılması
Korunmasız Evsizlik yaşayan İnsanlara Ulaşma

o
o
o
o
o

Los Angeles,California, nüfus 3.990.456


Los Angeles şehrinde COVID süresince bir ev sahibinin kiracısını tahliye
edemeyeceği kararı alınmıştır. Kiracılar geri ödemeleri gereken kira bedelini yerel
acil durum süresinin sona ermesini takip eden altı ay içinde ödemelidir.



Restoranlar, barlar ve spor salonları koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapanmıştır



LA, Belediye Meclisi ile ortaklaşa 20 milyon dolarlık bir bütçe rezerv fonundan
para kullanarak, evsiz vatandaşları içeride tutmaya amaçlayan, hızlı bir şekilde



uygulanabilecek 13 eğlence merkezine 1600 acil barınma yatağı ekleme kararı
almıştır.
Belediye Başkanı EricGarcettiCovid 19'dan etkilenen küçük işletmelere yardımcı
olmak için 11 milyon dolarlık bir ekonomik yardım paketi açıklamıştır.



LADOT DASH otobüs seferlerinde ücretsiz hizmet vermeye başlamıştır. COVID19 krizi sırasında vatandaşlara yardımcı olmak için arka kapı kullanımı
başlamıştır.




L.A. Metro demiryolu ve otobüs seferlerinin devam etmesi ve bazı tarifelerin yolcu
sayısını düşürmeyi amaçlayacak şekilde hazırlanması kararı alınmıştır.
Belediye Başkanı Garcetti, tıbbi çalışanların COVID-19 ile mücadeleye destek
vermelerini sağlayan yeni bir tıbbi personel destek aracı açıklamıştır. Bu şekilde
gönüllüler tıbbi destek verebilecektir.



LA Kongre Merkezi Federal Saha Hastanesine Dönüştürülmüştür.



Los Angeles Belediye Meclisi oybirliğiyle, koronavirüspandemisinden etkilenen
düşük gelirli kiracılara yardım için bir kira yardım programı oylamıştır.

Houston, Texas, nüfus 2.325.502


Belediye Başkanı Turner, su hizmeti kesintilerinin bir sonraki duyuruya kadar
askıya alınacağını açıklamıştır



Su hizmeti kesintileri geçici olarak askıya alınsa bile, gecikme ücreti ödememek
için su faturalarının zamanında ödenmesini hatırlatmıştır.



Belediye Başkanı SylvesterTurner, kentin COVID-19’la mücadelede Houston'ın
en savunmasız nüfusuna yardım etmek için MattressMack ile bir iş birliği yapma
kararı almıştır. MattressMackvatandaşlardan çorba, protein barları, ton balığı
paketleri, sabun, diş fırçaları, diş macunu, tuvalet kağıdı, bebek mendilleri ve
çocuk bezleri gibi bozulmaz eşyaları yardım etmek isteyen vatandaşlardan
istemektedir. Gönüllülerin, toplanan bu eşyaları okulları geçici olarak kapanmış
olan ailelere teslim etmesi planlanmaktadır.



Belediye Başkanı SylvesterTurner, Houston Kenti Meclisi toplantıları için sosyal
mesafeli koşullara uymak üzere yeni kılavuz ilkeler uygulamaya koymuştur.



Belediye Başkanı SylvesterTurner, Harris County tarafından düzenlenen ve temel
çalışma istisnaları dışında kişilerin evde kalmasını gerektiren bir "Evde Kalma,
Güvenli Çalışma" talimatının ayrıntılarını duyurmak için bir etkinliğe katılmıştır.



Başkan Turner, 10.000'den fazla yaşlıya gıda yardımı vermek için
KrogerCompany ve Gallery Furniture ile bir ortaklık kurmuştur. Vatandaşlar
Kroger veya Gallery Furniture’a bozulmaz gıdalar, temizlik malzemeleri ve banyo
malzemeleri bağışlamakta ve yüzlerce gönüllü, bakım paketlerini binlerce yaşlıya
dağıtmak için çalışmaktadır.

Sacramento,California, nüfus 508.529


Belediye Başkanı DarrellSteinberg, barların, bira fabrikalarının, kulüplerin ve
şarap imalathanelerinin koronavirüs endişeleri nedeniyle geçici olarak
kapanacağını duyurmuştur.



Sacramento kenti, COVID-19'dan etkilenen işletmelere yardımcı olmak için 1
milyon dolarlık bir ekonomik yardım fonu oluşturmuştur. Fon, işletme başına
25.000 dolara kadar yardım sağlayacaktır.



Sacramento Kenti oybirliğiyle, ödenmemiş hizmet bedellerinden kaynaklanan
cezalardan feragat eden bir karar almıştır. Kent tarafından sağlanan temel
hizmetlerin, ödeme yapılmamasına rağmen durdurulmaması kararı alınmıştır.



Sacramento’da, evde kalma çağrısından sonra halk evleri kapanmıştır



İlk müdahale ekipleri, sağlık çalışanları ve Sacramento belediyesi çalışanları için
ücretsiz çocuk bakımı programının başlatıldığını duyurulmuştur. Toplam dokuz
merkezde 350 çocuk (5–12 yaş) için çocuk bakımı yapılması kararı alınmıştır.



Sacramento Belediye Meclisi ve Sacramento İlçe Denetleme Kurulu, hem
COVID-19 ile teşhis edilen hem de yüksek risk altında olan evsiz vatandaşlar için
yaklaşık 1.000 yatak sağlamayı hedefleyen 15 milyon dolarlık ortak bir projeyi
onaylamıştır.

Dallas, Texas (1.345.047)


Dallas Şehri, COVID-19 ekonomik toparlanma ve yardım üzerine geçici bir komite
ve COVID-19 insan ve sosyal toparlanma ve yardım üzerine geçici bir komite
oluşturdu.



Dallas Şehri belediye mahkemesi, bir sonraki duyuruya kadar yüz yüze hizmet
için halka kapalı olacaktır.



Dallas Şehri, su hizmetleri ve geç ödeme nedeniyle kesilmiş olan bağlantıların
süresiz olarak askıya alacağını açıklamıştır.



Dallas Park ve Rekreasyon, evde sosyal mesafe uygulayan insanların eğlence
için zaman bulmasına yardımcı olmak içinRec @ Home programını
oluşturmuştur.



Dallas ücretli hastalık izni uygulamasına başlamıştır. Dallas Şehri, 1 Nisan 2020
itibariyle altıdan fazla çalışanı olan işletmelerin, son 12 ay içinde en az 80 saat
çalışan çalışanlara ücretli hastalık izni vermesi gerektiğini duyurmuştur.



Dallas Belediyesi, iki COVID-19 test merkezi açacaklarını açıklamıştır. Test
yapabilmek için bölge sakinlerinin 65 yaşında veya daha büyük olması ya da ilk
müdahale görevlisi ya da sağlık çalışanı olması ya da 99.6 F ya da daha yüksek
ateşi olması gerekmektedir.



İkinci acil durum düzenlemeleri kapsamında kent meclisi toplantılarının sanal
olarak yapılmasını ve yapılacak iki özel acil durum komitesi haricinde meclis
komitesi toplantılarının yasaklanması kararı alınmıştır.



Üçüncü acil durum düzenlemeleri kapsamında hastanelerin mevcut hasta ve
yoğun bakım yataklarının sayısını, mevcut ventilatör sayısını ve hastalar
tarafından kullanımını günlük olarak bildirmelerini gerekmektedir.

New York, New York (8,398,748)


Belediye, restoran teslimat işçilerinin e-bisiklet kullanmasına izin verecektir.



Eğitim Bakanlığı, 23 Mart'tan itibaren şehirdeki zorunlu çalışanların öğrencilerine
ve ailelerine hizmet etmek için 93 Bölgesel Zenginleştirme Merkezi (REC)
açmıştır.



Eğitim Bakanlığı ve DOHMH, tıbbi açıdan kırılgan öğrencilere yemek sunmak
içinDoorDash ile ortaklık kurmuştur.



New York'luların parkmetre yerine kullanmaları için teşvik edilen iki mobil park
uygulamasından biri olan ParkMobile, müşterilerin Gıda Bankası NYC ve ülkenin
diğer gıda bankalarına uygulama içi bağış yapmalarına izin vermektedir.



Belediye Başkanı de Blasio, şehrin koronavirüspandemisine yanıtına yardımcı
olmak için yeni üst düzey görevleri açıklamıştır. Yeni pozisyonlar gıda tedarikini
ve dağıtımını ve özel sektörün çabalarıyla koordinasyonunu yönetmektedir.



Bisikletlileri fiziksel olarak otomobillerden ve diğerlerinden ayrı tutmak için yeni
variller ve tabelalar takılmıştır.



Sakinlere temiz hava almak ve halka açık alanlardaki yoğunluğu azaltmak üzere
daha fazla yaya alanı sağlamak için dört ilçede bazı caddeler her gün sabah
10'dan akşam 7'ye kadar araç trafiğine kapatılmıştır.



Uygun işletmeler, kâr kaybını azaltmaya yardımcı olmak için 75.000 $ 'a kadar
sıfır faizli kredi almaya hak kazanacaktır. Şehir ayrıca 5’ten daha az çalışanı olan
küçük işletmelere 2 ay boyunca bordro maliyetlerinin %40'ını karşılayacak bir
hibe sunmaktadır.



New York Ulaştırma Bakanlığı (DOT), kentin park sayaçlarındaki nakit ödemeleri
caydırmak ve akıllı telefonla temassız park ödemesini teşvik etmek için yeni bir
uygulama yapmıştır.

Orlando, Florida (285,713)


Belediye, evden çalışabilen çalışanların bunu yapabilmesine izin vermek, her bir
belediye tesisinde ihtiyaç duyulan belediyeçalışanlarının sayısını azaltmak için
planlar üzerinde çalışmaktadır.



Coronavirus'un (COVID-19) neden olduğu mali sıkıntı yaşayan sakinler ve yerel
işletmeler, 2-1-1'i arayarak ulaşılabilen Heart of Florida United Way gibi yerel
ortaklarla bağlantı kurmaya teşvik edilmektedir.

Seattle, Washington (744,955)


Belediye Başkanı Durkan, Seattle Belediyesi'nin salgından etkilenen ailelere
yardım etmek için alışveriş fişleri sağlayacağını açıklamıştır. 800 $ değerinde
fişler sağlayarak yaklaşık 7.000 aileye yardımcı olunmuştur.



Seattle Belediyesi COVID-19'dan etkilenen yaratıcı işçilere ve sanat ve kültürel
organizasyonlara yatırım yapmak için bir fon oluşturacaktır. Başkan Durkan,
COVID-19'dan etkilenen yaratıcı çalışanları, sanat ve kültür organizasyonlarını
desteklemek için ilk 1,1 milyon dolarlık sanat kurtarma paketini açıklamıştır.



Başkan Durkan, Seattle Ulaştırma Bakanlığı'nın kaldırım kenarında yemek alımını
kolaylaştırmak için sokak park alanlarını geçici yükleme bölgelerine
dönüştüreceğini açıklamıştır.



Seattle Belediyesi, koronavirüs pandemisinden etkilenen küçük işletmelere
destek sağlamak için bir küçük işletme kurtarma paketi oluşturmuştur.

