Eurocities Üye Kentleri Covid19 Önlemleri

Ghent
Yaklaşan Paskalya tatili ve iyi hava koşullarının bir araya gelmesiyle Ghent, vatandaşlarının
sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda zorluk yaşamaktadır. Bu problemi çözmek için
kent yoğun yerlerin ana girişlerine 20 tane büyük işaret koymuş ve kent genelindeki kaldırım
ve 300’den fazla banka “Yürümeye devam edin: Korona ara vermeyecektir” mesajları
koymuşlardır. Kent ayrıca kısa ve uzun dönemli tedbirler ile Covid-19 salgınının etkileri ile
mücadele etmektedir. İhtiyaç sahibi bireylere, ekonomiye ve sivil topluma yardım etmek için
25 milyon Euroluk bir bütçe ayrılmıştır. Ayrıca turizm sektörünü destekleyerek krizden sonra
kentin canlandırılması ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır.

Dusseldorf
Dusseldorf Gençlik Birimi çocuklarla ilgilenirken aynı zamanda uzaktan çalışmayı
dengelemeye çalışan ebeveynlere yardımcı olan ücretsiz bir çevrimiçi ebeveynlik programı
başlatmıştır. Ayrıca Dusseldorf’un birçok kültür kurumu çevrimiçi turlar ve etkinlikler
sunmaktadır. Aquazoo (su hayvanları için ünlü bir hayvanat bahçesi) çevrimiçi olarak
köpekbalıklarının nasıl beslendiklerini yayınlamaktadır. Yerel tiyatro Schauspielhaus sahne
arkası turları sunmaktadır ve Denizcilik Müzesi (Schifffahrtsmuseum) online olarak ziyaret
edilebilmektedir. Bunun dışında Dusseldorf’taki sağlık çalışanları, otobüs şoförleri, sosyal
hizmet gönüllüleri ve işlevsel alanlarda çalışan diğer çalışanlar toplu taşıma ve taksileri
ücretsiz olarak kullanabilmektedirler. Şehir, işverenlerin kayıtlarına dayanarak bu kişilere kart
dağıtmaktadır.
Ayrıca Alman şair Heinrich Heine’ye adanmış bir müze olan Dusseldorf Belediyesine ait
Heinrich-Heine Enstitüsü korona nedeniyle kapalı olduğundan telefon ile şiir ve diğer
metinlerin okumasını sunmaktadır. Müze ayrıca Heine hayranları için Instagram ve Facebook
hesabından eğitimsel videolar, okumalar ve küçük sınavlar yayınlamaktadır. Bunun dışında
Belediye’ye ait Clara Schumann müzik okulu öğrencileri için dijital müzik dersleri
sunmaktadır. Dersler online veya görüntülü mesajlar aracılığıyla yapılır, öğrenciler müzik
sınavlarını online olarak almakta ve prova kayıtlarını öğretmenlerine göndermektedir.

Bunların dışında Dusseldorf Belediyesi Güvenlik Birimi, sokaklardaki insanlara, korona ile
ilgili yapılacaklar ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca davranış
kuralları ile ilgili broşürler dağıtmaktadır.
Ayrıca dağıtılan mal miktarını düzenlemek ve panik alımına karşı koymak için Dusseldorf
kenti genel bir karar almıştır. Süpermarketlere, nüfus için düzenli mal akışı sağlamak
amacıyla sadece sınırlı miktarda mal verme talimatı verilmiştir. Yönetmelik, temel gıda,
konserve ve tuvalet kağıdı alımlarını içermektedir.
Bunun dışında ailelerin evlerinde daha fazla birlikte vakit geçirmeleri nedeniyle aile içi şiddet
olayları son haftalarda ve günlerde artmıştır. Dusseldorf kenti bu nedenle muhtaç kadınlar ve
çocuklar için konaklama tesislerini, barınakları ve koruma hizmetlerini genişletmiştir. Korona
kısıtlamalarından dolayı duygusal olarak acı çeken insanlar için, telefon hatları aracılığıyla
psikolojik danışmanlık sunulmaktadır.

Barselona
Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, çocukların karantina dönemindeki deneyimlerini ve
sorularını paylaşmaları için çocukları kendisine soru göndermeye davet etmektedir. Belediye
Başkanı çevrimiçi olarak yayınlanacak olan haftalık bir programda mesajlara cevap
verecektir. Amaç, çocukların seslerini duyurmak, endişelerini dinlemek ve bakış açılarını
paylaşmaktır.

Pesaro
İtalya'nın Marche bölgesindeki sanatçılar ve kültür çalışanları, bölgesel Consorzio Marche
Spettacolo derneği tarafından kurulan geçici bir danışma masası aracılığıyla destek
alabilmektedirler. Dernek Başkanı da olan Belediye Başkan Yardımcısı Daniele Vimini
Pesaro kentindeki yerel sanatçıların korona krizinde zor günler yaşadığını ve kültürün en
kırılgan sektörlerden biri olduğunu belirtmektedir. E-posta ile ulaşılabilen bilgi masası, kültür
çalışanlarına hükümetin sağladığı destek ile ilgili yardımcı olmaktadır.

Amsterdam
Korona krizinden sonra şehrin ekonomisini inşa etmek için Amsterdam, Oxford ekonomisti
Kate Raworth tarafından geliştirilen 'donut modelini' kullanmayı planlamaktadır. İlke:
imkanlar dahilinde tüm insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Amsterdam Belediye

Başkan Yardımcısı Marieke van Doorninck Guardian’a yaptığı açıklamada söz konusu
Modelin 15 Mart Çarşamba günü kamu politikası kararlarının ilk adımı olarak Amsterdam
Belediyesi tarafından resmen kabul edileceğini duyurmuştur.

Gijon
Gijón'daki yerel şirketler Belediyeye kira ve borçlarını daha sonra ödeyebileceklerdir.
Belediye meclisi, önümüzdeki üç ay boyunca, Belediye şirketi Gijón Impulsa tarafından
verilen kredilerin ödenmesinin yanı sıra, belediye binalarında bulunan şirketlere sağlanan kira
ve hizmetlerin ödenmesini askıya almıştır. Belediyeye hizmet sağlayanlar ve iş yapanlar için
faturalar artık haftalık olarak ödenmektedir.

Terrassa
Terassa kenti çevrimiçi olarak bir dizi farklı kültürel hizmet sunmaktadır. Bunlar
kütüphaneleri, müzeleri ve arşivleri içermekte ve sosyal medya ve çevrimiçi platformlardan
en iyi şekilde yararlanmayı sağlamaktadır. Kent ayrıca sektörü ve sektörde çalışan insanları
desteklemek için önlemler almaktadır.

Gdansk
Gdansk Belediyesi tüm çevrimiçi etkinlikleri paylaşmak için dijital bir platform sunmaktadır.
Bu, yerel kültürel ve ekonomik olayların daha fazla kişiye ulaşmasını ve tanıtımını
kolaylaştıracaktır.
Zagreb
Zagreb kenti hastanelerde çalışan sağlık personeli ve teknik personel için otopark ücretlerini
kaldırmıştır. Banliyö toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığı kentte, 62 aktif otobüs hattı ve
ücretsiz servisler mevcut durumdadır. Buna ek olarak Zagreb kentinde arabayla koronavirüs
testine başlanılmıştır. Bu uygulama virüsün yayılmasını önlemekle birlikte, hızlı tanı koyma
konusunda da yardımcı olmaktadır.

Zagreb Kent Kütüphanesi üyeleri farklı portallar

üzerinden 600den fazla e-kitaba ulaşabilmektedir. Kütüphane ayrıca forum ve atölyelerin
gösterildiği bir Youtube kanalına ve fotoğraf, müzik ve çok daha fazlasının bulunduğu online
koleksiyonunu da kullanıma açmıştır.

Pandemi sırasında depremle sarsılan Zagreb’de

vatandaşlar ve işletmeler için farklı finansal yardımlar yapılmaktadır. Emekliler faturalarını 3
ay süreyle erteleyebilecek, Zagreb Kenti’nin sahip olduğu alan ve binalarda çalışan
girişimciler 3 ay süreyle kiralarından tamamen muaf tutulacak, inşaat alanı ve ofis faturalarını

ödemek zorunda olan girişimcilere tüm faturalarında yüzde 30 indirim yapılacak, işyeri binası
ve inşaat alanında umumi ücretleri ödemek zorunda olan girişimciler ve işleri askıya alınan
vatandaşlar tüm umumi ücretlerden muaf tutulacaktır. Ayrıca anaokullarının ücretlerinin
alınması, okullar yeniden açılana kadar ertelenecektir.

Poznan
Polonya Bilim Akademisi Biyoorganik Kimya Enstitüsü girişimcilerle işbirliği yaparak hızlı
ve uygun fiyatlı koronavirüs tespit testi geliştirmiştir.

Bordeaux
Bordeaux kenti koronavirüsten farklı şekillerde etkilenmiş vatandaşlar için bir telefon hattı
oluşturmuştur. Servisler arasında psikolojik destek hattı ve sağlık personelinin tavsiye ve
destek verdiği bir yardım hattı da bulunmaktadır. Kentin kültür hizmetleri her gün
Bordeaux'nun müze, kütüphane ya da botanik bahçelerinden ya da bölgenin kültürel
faaliyetlerini internet üzerinden vatandaşlarıyla paylaşmaktadır. Buna ek olarak kentin halk
müzeleri de online portalda bulunmaktadır. Bunların dışında yerel işletmelere destek olmak
adına; açık alan otoparklar ücretsiz hale getirilmiş, teras ve kamu alanı kullanım ve reklam
vergileri kaldırılmış, turizm kurulu üyelerinin hepsine destek mesajları gönderilmiş, bu
üyelere rehber ve bilgi kaynakları hazırlanmış, kamu ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için
ceza uygulamasında esneklik getirilmiş, kreşlerin kiraları ertelenmiş, Belediye Başkanı genel
kamu, işyeri ve yerel ekonominin korunması bağlamında yerel ticaret odaları, bölge grup
liderleri ve muhafelet liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Pandemi süresince kısa
dönemli alınan önlemler arasında ise; haftalık olarak liderler arasında telefon konferansı
yapılması, işletmelere bölgesel finansal yardım yapılması, işletme vergi ve ödeneklerinin acil
durum konusu haline getirilmesi ve yerel gıda sektörünün desteklenmesi yer almaktadır.
Bordeaux yaşlılara da farklı hizmetler sunmaya devam etmektedir. Koronavirüsle mücadele
bağlamında; her gün açık olan bir yaşlı merkezi, her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemek
kapasitesinin artırılması, gönüllülerle birlikte hizmet verilebilecek meslek grubu sahibi
insanların yaşlılara egzersiz, psikolojik destek gibi hizmetler sunması, vatandaşların yardım
isteyebilecekleri ve destek alabilecekleri bir internet sitesi kurulması gibi önlemler alınmıştır.
Bunlara ek olarak, ihtiyaç sahipleri için kent farklı önlemler de almıştır. Acil durum fonundan
gıda dağıtımı için 100 bin euro ödenek ayrılmıştır. Ayrıca evsizler için pansiyonlar
ayrılmıştır, kentte ücretsiz su bulunabilmesi adına su içme fıskiyeleri kullanılmaya başlanmış,
umumi tuvaletler düzenli olarak dezenfekte edilip ihtiyaç sahiplerine sabun gibi hijyen

malzemelerine ulaşmaları sağlanmıştır. Red Cross işbirliği ile Belediye Binalarından birinde
ihtiyaç sahipleri için duşlar kurulması planlanmaktadır Ayrıca vatandaşlar desteğe çağrılmış,
maddi durumu iyi olan vatandaşların yardımlarının kabul edileceği bir fon kurulmuştur.

Madrid
Koronavirüs pandemisi nedeniyle sevdiklerini kaybeden vatandaşlar için Madrid kenti
psikolojik destek hattı kurmuştur. Telefon ile ulaşılan destek hattıyla ücretsiz destek alan
vatandaşlar acılarını paylaşıp bu durumla nasıl başa çıkabilecekleriyle ilgili profesyonellerden
destek almaktadır. Madrid halkı bölgelerindeki market ve teslimat hizmetlerini, bölgede
görevli farklı organizasyonları yeni bir dijital haritayla görebilmektedir. “Mahallemizi
paylaşıyoruz” uygulaması Kent Konseyi tarafından COVID-19 krizi boyunca tüm
vatandaşların yaşadığı bölgede verilen hizmetlerin tamamından haberleri olması adına
yapılmıştır. Hastanede tedavi gören koronavirüs pozitif hastalara Belediye Kütüphanesi
1000’den fazla eser göndermiştir. Kitaplar hastane kütüphanesinde, istenildiğinde hastalara
tahsis edilmektedir. Buna ek olarak Kent Konseyi evden çıkmayan yaşlılar için günlük vücut
egzersizlerini yapabilecekleri ve durumlarının kontrol edileceği bir telefon hattı kurmuştur.

Nice
Kent gönüllüleri günlük olarak 35 binden fazla

yaşlı vatandaşı arayarak durumlarını,

ihtiyaçlarını öğrenmektedir. Ayrıca Nice’te gönüllüler yüksek risk grubu vatandaşların market
alışverişlerini yapıp, bunları teslim etmektedirler. Nice Büyükşehir opera evi ve müzik
okullarının sanatçıları ve öğretmenleri tüm vatandaşlar için ücretsiz içerikler üretmektedir.
Kısa ses kayıtlarından, ünlü operalardan kesitlere kadar farklı içerikler vatandaşlara
sunulmaktadır.

Fuenlabrada
Kent Belediyesi günde 900 yardım araması yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlarını
dinlemektedir, gerekli ihtiyaçlar da vatandaşlara tahsis edilmektedir. Fuenlabrada, gıda ve
teslimat hizmeti sunan tüm yerel işletmelerin belirtildiği bir rehber hazırlamıştır. Ayrıca Rey
Juan Carlos Üniversitesi’yle yapılan işbirliğiyle büyük sınıf öğrencileri videolu arama ve
Whatsapp üzerinden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödevlerinde yardım etmeye başlamıştır.

Cardiff
Cardiff Kent Konseyi Egzersiz Takımı kentin farklı sağlık sorunu olan yaşlılara evde egzersiz
hizmeti vermeye başlamıştır. Takım 1000’den fazla hastaya haftalık ve aylık programlarla
ulaşmaktadır.

Cardiff Üniversitesi, Cardiff Büyükşehir Üniversitesi ve Güney Wales

Üniversitesi sağlık hizmetlerine yardımcı olmak adına koruyucu ve test ekipmanı
bağışlamıştır. Üniversite araştırmacıları aynı zamanda virüsün kentte yayılımını ve
mutasyonunu takip etmekte, pandeminin psikolojik sonuçlarını araştırmaktadır. Buna ek
olarak Pandemi sürecinde yaratıcılığı teşvik etmek adına Ffotogallery şirketi; online fotoğraf
yarışması, haftalık evde yapılabilecek yaratıcı aktiviteler, online kaynaklar, mevcut
sergilerinin sanal turu ve Avrupa sanatçıları platformu gibi faaliyetleri vatandaşlara
sunmuştur. Ayrıca Cardiff Köpek Evi barınaktaki hayvan sayısını minimuma indirmek adına
sahiplendirme çalışmasına başlamıştır. Uygulamaya yardımcı olmak adına 100lerce vatandaş
sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklere geçici yuva olmayı kabul etmiştir. Flying Start adlı
organizasyon okul öncesi çocuk ve ailelere hizmetlerini internet üzerinden vermeye
başlamıştır. Randevular, sağlık ve terapi hizmetleri, grup aktiviteleri, çocuklarla yapılabilecek
eğlenceli aktivitelerin hepsine internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Life Sciences Hub

Wales şirketi ise üretimden, yiyecek ve içeceğe, IT departmanından sağlık hizmetlerine kadar
geniş çapta tüm işletme ve işyerlerinin krizle mücadele edebilme kapasitesinin belirlenmesi,
üretimi nasıl arttıracakları ve var olan ürünleri nasıl yeniden kullanabilecekleri ile ilgili
çalışmaktadır.

Viyana
Kentte kriz sebebiyle risk altında olan yerel şirketler için Viyana Belediyesi geçici bir süreyle
bu şirketlere yatırım yapacak “Viyana ile Gurur Duyuyoruz” adlı bir şirket kurmuştur.
Belediye, Viyana Ekonomi Odası ve özel ortaklarla birlikte bu yerel şirketlere yatırım
amacıyla 50 milyon euro toplanmıştır.

Milano
Bir yardım kuruluşu ve gıda marketleri ile yapılan bir anlaşmayla Milano yaşlı vatandaşlarına
market alışverişi ve teslimat servisi vermeye başlamıştır. Programda yaşlılar bir telefon hattını
arayarak ihtiyaçlarını listelemekte, gönüllüler sayesinde de siparişleri evlerine ulaştırmaktadır.
Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı farklı bir uygulamayla sosyal mesafeyi korumak ve
temassız alışveriş için gıda marketlerinde kilitli dolap uygulamasına geçilmiştir. İnternetten

siparişini tamamlayan müşteriler sıra beklemeden dolaplarından siparişlerini teslim
alabilmektedir.

Floransa
Koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan ekonomik zarara karşı Floransa Kenti Belediye
Başkanı tüm Avrupa’yı seferberliğe davet etmiştir. Yayınladığı videoda kentin vaka
sayısından aldıklara önlemlere kadar başlıklara değinen Nardella Avrupa’nın birlik ve
beraberlik içerisinde bu günleri geride bırakabileceğine değinmiştir.

