Eurocities Üye Kentleri Covid – 19 Önlemleri
Ourense
Ourense Belediyesi evde vatandaşlara yardım hizmeti sağlayan sosyal hizmetler çalışanlarına,
ailelerinin güvenliği için temizlik setleri dağıtmaktadır. Koruyucu ekipmanlar atıkların
güvenli bir şekilde atılmasına ve böylelikle de yerel geri dönüşüm şirketlerinin çalışanlarına
da yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra, Ourense Kent Konseyi tarafından yürütülen bir
çalışmayla binlerce 3D-baskılı maske vatandaşlara dağıtılmıştır.
Brüksel
Gelecek aydan itibaren taşıtların azami hızının saatte 20 kilometreye düşürülmesiyle birlikte
Belçika’nın Başkentinde yayalar ve bisiklet kullananlar trafikte öncelikli olacaktır.
Selanik
Selanik Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında farklı önlemler almıştır.
Kamuyu bilinçlendirmek adına toplu taşıma duraklarına kişisel hijyen reklamları vermiş,
ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmış ve belediye, okul ve diğer kamu binalarını dezenfekte
etmiştir.
Floransa
Floransa yerel paydaşlarla güçlerini birleştirerek kitlesel fonlama girişimini başlatmıştır.
Toplanan fonlar refah, eğitim ve kültür alanlarındaki projeleri finanse etmek için
kullanılacaktır. Şu ana kadar seçilen 4 projede sırasıyla; huzurevi için tıbbı malzeme, maddi
sıkıntısı olan insanlara düzenli yiyecek dağıtım sistemi ve uzaktan eğitime erişimi sağlamak
için öğrencilere tablet satın alınması yer almaktadır. Bunun yanı sıra Floransa Belediyesi;
internet portallarıyla açık ve eve servis hizmeti olan dükkânların internette listelenmesi,
koronavirüsten etkilenen işletme sahiplerine gıda yardımı için ekonomik destek verilmesi,
açık hava alanlarının ve parklarının denetlenmesi için 2100 kamu Kablosuz İnternet ağının
kullanılması, sokağa çıkma yasağı sırasında araçların denetlenmesi için trafik kameralarının
kullanılması, koruyucu maske dağıtılacak evlerin belirlenmesi için GPS verilerinin
kullanılması gibi uygulamalara geçmiştir. Floransa kenti bulaşıcılık, vatandaşların hareketi ve
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ile ilgili aldığı önlemlerin özetini yayınlamıştır.
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Espoo
Espoo kenti kütüphane ve erken çocuk gelişim merkezlerindeki çalışanlarını yiyecek dağıtımı
için yeniden görevlendirmiştir. Bu uygulamayla eğitimlerine evde devam eden çocuklara
haftada bir öğle yemeği paketi dağıtımı bulunmaktadır. Espoo çocuklar için ailelerin
erişebileceği haftalık aktiviteler ve öneriler yayılmaya başlamıştır. Eğitimciler ailelerle dijital
portallar üzerinden iletişim haline geçebilmektedir. Ayrıca Espoo kent internet sitesinde
yüzden fazla dilde soruların cevaplanabileceği bir yapay zeka mekanizması denemelerine
başlamıştır. Aynı anda 100 binden fazla kullanıcıya yardım edebilecek olan akıllı robot,
çoktan yardım hatlarına entegre edilmiş, 16 dilde vatandaşlara yardımcı olmaya başlamıştır.
Brighton&Hove
Vatandaşların daha rahat egzersiz yapabilmesi adına kentin deniz kenarındaki ana yollarından
biri bu haftadan itibaren motorlu taşıt trafiğine kapanacaktır.
Nice
Belediye, yerel kuruluşlarla çalışarak evsiz insanlara ulaşıp maske dağıtacaktır. Bunun yanı
sıra 2019 vergi formuyla başvuruda bulunan vatandaşlara birkaç gün içerisinde ücretsiz maske
dağıtımı yapılmaktadır. Nice yerel halkın koronavirüs sonrası kenti nasıl görmek istediklerini
belirtecekleri bir internet platformu kurmuştur. Nice Belediyesi öğrenciler için her hafta taze
yiyeceklerle dolu sepet hazırlayarak gönüllülerle dağıtılmaktadır. Sağlık önlemleri için
Çin’den getirtilen 25 tonluk maske, kıyafet, önlük ve eldivenler Nice Üniversite Hastanesine
dağıtılmıştır. Cultivez-vouz (kendini geliştir) belediye platformuyla evde kalan vatandaşlar
için müze gezileri, filmler, konserler düzenlenmiştir. Ayrıca siteye yeni eklenen kısımda Nice
Belediye Kütüphanesi’nin nadir bulunan ses kayıtları da yer almaktadır.
Milano
Kriz sonrası planlamalar kapsamında Milano’da yürümeye ve bisiklet kullanmaya daha fazla
önem verileceği ve Mayıs ayında başlayacak çalışmayla 35 km’lik yolun bu amaca
dönüştürüleceği belirtilmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma süresi boyunca yeni
doğum yapan annelere psikolojik ve medikal destek sağlanmaktadır. Günlük olarak verilen
hizmet, kent hastanesinin uzmanları tarafından görüntülü konuşma ile yapılmaktadır. Milano
Büyükşehir Belediyesi inşaat sektöründe çalışan şirketlerin kamu tedarikini kolaylaştırmak
amacıyla şirket masraflarının yüzde 50’sini karşılamakta ayrıca kamu inşaat alanlarının
ödemelerini de hızlandırmaktadır.

Yerel kreatif sektörü desteklemek amacıyla Belediye
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Başkan Yardımcısı, Kültür Bakanlığıyla işbirliği yaparak bir takım taleplerde bulunmuştur.
Bunlar arasında kültür, eğlence, sanat ve turizm alanlarında çalışan işçiler için doğrudan fon
yardımı, özel krediler ve yardımlar vardır. İhtiyaç halinde bu sektörler 130 milyon euroluk
acil durum fonuna da ulaşabileceklerdir.
Nantes
Nantes Büyükşehir Belediyesi yerel üreticiler ve küçük işletme ve dükkân sahipleri için
çevrimiçi bir market oluşturmuştur. Bununla birlikte üreticiler telefonla ya da e-posta ile
aldıkları siparişleri hazırlamakta, günün belirli saatinde de müşteriler siparişlerini kendileri
teslim almaktadır. Fransız Posta Servisi de araçlarını gıda ve paket dağıtımların da
kullanacakları bir sisteme geçeceklerini açıklamıştır. Ayrıca Nantes Toplu Taşıma Şirketi
TAN, 87 tramvaya 300 adet dezenfektan koymuştur.
Edinburgh
Kent Konseyi organizasyonu EVOC ve gönüllüler bir araya gelerek ihtiyaç sahibi
vatandaşlara gıda dağıtımı yapmaktadır. Vatandaşların isteklerine göre gıda dağıtımı
yapılacak olan bölgeler belirlenecek, gönüllüler eğitim alacak, okullar ise lojistik merkezi
olarak kullanılacaktır.

Kent Konseyi ve Bethany Christian Vakfı sayesinde oteller

vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Gönüllüler ve kent konseyi çalışanları ise
destek ve tavsiye alırken geçici bir süreyle kendilerine tahsis edilen otelde kalmaktadırlar.
Otel aynı zamanda anonim gönüllüler sayesinde aldığı gıda yardımlarıyla günde 3 öğün
yemek de dağıtmaktadır. Kent Konseyi işyeri sahiplerine dağıtılacak 20 milyon Poundluk
yardım fonunu atadığı 100 üyesiyle dağıtmaya başlamıştır. Bu çalışma yerel ekonomiye
yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Pandemiye karşı alınabilecek en önemli ekonomik
müdahalelerden

biri

sorumlu

ve

sürdürülebilir

turizmi

sağlamaktır.

Paydaşlarla

koordinasyonlu olarak ilerleyecek çalışmayla öncelikli alınacak önlemler belirlenirken, uzun
dönem planı hala yerel ekonomi için kritikliğini korumaktadır. Buna ek olarak 10000’den
fazla küçük işletmeye destek amacıyla acil durum maddi yardımı yapılacaktır. Koordine
edilen finansal destek paketiyle hükümetin oluşturduğu Koronavirüs İşletme Destek Fonu
kullanılacaktır.

Koronavirüs kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağında Edinburgh

Belediyesi farklı eğlenceli aktiviteler oluşturmuştur. Okullar ve Hayat Boyu Eğitim
öğretmenleri ile birlikte hazırlanan projede; çocuklar, gençler ve aileler için fiziksel ve
zihinsel aktiviteler yer almaktadır.
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Barselona
Belediye Başkan Yardımcısı tarafından yönetilen Ekonomik Müdahale Koordinasyon
Merkezi krizin ekonomik yönünü incelemektedir. Merkez, Kentin durumunu anlamak ve
karar verme sürecini başarılı bir hale getirmek amacıyla bütçe ve yeniden aktive etme
önlemleri olarak iki ayrı birimle yönetilmektedir. 25 milyon Euroluk destek paketi ve vergi
erteleme kent konseyinin aldığı ilk kararlardandır.
Karlsruhe
Avrupa Günü öncesinde planlanan açık hava kutlamaları iptal edilince,

Karlsruhe

vatandaşlarına kısa yaratıcı videolar çekip bunları “ Karlsruhe Avrupada: Biz beraberiz!”
(Karlsruhe in Europe: We Stand Together! ) temasıyla paylaşmalarını belirtmiştir. Bunun yanı
sıra Avrupa Günü geldiğinde herkes balkon ve pencelerinden Ulusal Marşı söylemeye davet
edilmiştir. Karlsruhe #yerelleredestekol (#supportyourlocals) platformu kurarak vatandaşların
yerel

alışveriş

yapmasını

sağlamaktadır.

Teslimatlar

bisiklet

ya

da

postayla

gönderilebilmektedir. Bunun yanı sıra UNESCO Medya Sanatları Kenti ve birçok müze ve
galeri vatandaşları için dijital kültür programları oluşturmuştur. PAMİNA Avrupa Sınırlar
Arası İşbirliği, Fransa, Almanya ve İsviçre arasında seyahat eden vatandaşların sorularını
yanıtlamak adına ülkelerin pandemiye karşı aldıkları önlemleri güncel olarak internet
üzerinden yayınlamaktadır.
Tel Aviv
Tel Aviv krize karşı aldıkları önlemleri özetleyerek yayınlamıştır. Detaylı raporda
vatandaşlarla temas ve toplum aktivitelerinden, eğitim ve sosyal hizmetlere, teknolojiden,
işyeri desteğine kadar büyük ölçekli önlemler ele alınmıştır. Raporda aynı zamanda
koronavirüs sonrası dönem için oluşabilecek fırsatlarla ilgili bir bölüm de yer almaktadır.
Londra
Londra Toplu Taşıma Kuralları hizmet seviyesi, kiracılara uygulamalar, inşaat, sezonluk
müşteri biletleri ve çalışanlarıyla ilgili yapılan değişiklikleri yayınlamıştır.
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Bristol
Bristol 2019 yılında toplumun farklılıklarını unutarak,

ortak noktalarının ne olduğunu

hatırlamaları için başlattığı #WeAreBristol (#BizBristolüz) kampanyasını yeniden gözden
geçirmektedir. Covid-19 ardından kampanya, toplum işbirliğini arttırmak ve pandemiye karşı
direnç göstermek adına yeniden ele alınmıştır.
Kampanya bağlamında; gıda ve ilaç yardımı, köpek gezdirme desteği, yalnızlığı önlemek için
güvenilir biriyle konuşma gibi hizmetlerin verildiği,

haftanın her günü ulaşılabilecek

koranavirüs destek hattı oluşturulmuştur. Destek hattı sayesinde Topluma Destek ve
Müdahale ekipleri gönüllüleri ve organizasyonları yönlendirmektedir. Bununla birlikte
yayınlanan en son #evdekal #güvende kal

(#staysafe #stayhome) filmiyle evde kalan

vatandaşlarını rahatlatmaya çalışmıştır.
Grenoble
Grenoble yerel ekonomik aktörlere destek amacıyla; turist vergilerinin toplanması ve yol
vergilerinin askıya alınması, yerel dükkân, restoran ve işletmelerin vergiden muaf tutulması,
bölgede yer alan dükkânların kira ödemelerinin askıya alınması hatta gerekliyse muaf
tutulması, etkinlik yapan organizasyonlara verilen desteğin devam etmesi, kamu ihalelerinde
ödemelerin gecikme cezalarının kaldırılması gibi önlemler almıştır. Büyükşehir ve aynı
zamanda tüm paydaşları, devlet ve konsoloslukları da sıkıntı yaşayan şirketlere uygun
çözümler sunmak adına kolay ve ulaşılabilir bir sistem geliştirilmesi için iletişim halindedir.
Antwerp
Antwerp, korona krizinin sorunlarına yenilikçi dijital çözümler geliştirebilecek yeni bir
girişim çağrısı yapmıştır. Sekiz kazanan 20.000 ila 55.000 Euro arasında ödül almıştır ve 18
projeye daha geniş kapsamlı destek sağlanmıştır.
Paris
Paris, şehrin sağlık çalışanlarını desteklemek, belediye hizmetlerinin devamlılığını sağlamak
ve savunmasız kişileri desteklemek için aldığı önlemlerin bir özetini derlemiştir.
Groningen
Groningen, yenilikçi girişimci COVID–19 ile ilgili girişimler olan Corona İnovasyon Fonu'nu
finanse etmek için 250.000 € 'luk bir fon başlatmıştır. Fikirler, çok ortaklı KOBİ desteği, hızlı
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uygulama ve istihdamın sürdürülmesi etrafında temellenip, onay bir hafta içinde
gerçekleştirilmektedir.
İlk adım yerel mağazaların fiziksel ürünlerini online olarak sunan dijital bir platform olan
Warenhuis Groningen (Mağaza Groningen) dir. Müşteriler alışkın oldukları gibi sipariş
vermekte ve ürünler daha sonra bisikletle evlerine teslim edilmektedir. Groningen Belediyesi
teslimat için ödeme yapmaktadır. Hali hazırda 120'den fazla yerel fiziki işletmeci katılım
sağlamaktadır.
Lefkoşa
Lefkoşa belediyesi ve HackCyprus tarafından koordine edilen RISE Araştırma ve Yenilik
Mükemmeliyet Merkezi tarafından organize edilen bir yazılım yarışmasında COVID-19’un
yayılmasının neden olduğu sorunlara yaratıcı dijital çözümler bulmuştur. Nisan 2020'nin
başında yarışmaya 198 kişi katılmıştır. ‘Hayatları Kurtar, Toplulukları Kurtar’, İşletmeleri
Kurtar ’ve Zihinsel Sağlığı Kurtar’ temaları etrafında 15 proje final raporunda yerini almıştır.
Lefkoşa şehri, korona krizinde belediyenin yaşlılar için 'dayanışma sepetleri' üzerindeki
sınırlama düzenlemelerinden, çocuklar için 'Lefkoşa 2030' vizyonunu resmederek, çocuklar
için yaratıcı faaliyetlere kadar, korona krizindeki önlemlerinin bir özetini derlemiştir.
Doküman ayrıca daha fazla bilgi için irtibat bilgilerini içermektedir.
Lefkoşa'daki araştırma merkezi RISE, korona virüsünün yayılmasını sınırlamaya yardımcı
olacak bir mobil uygulama geliştirmiştir. Uygulama, COVTRACER, temas ettikleri insanları
tanımlamak için virüsün onaylanmış taşıyıcılarının hareketlerini izlemektedir. Uygulamanın
kullanımı isteğe bağlıdır. Yayınlandığı tarihten beri 8.000 kez yüklenmiştir. Uygulamanın
pilot versiyonu polis ve güvenlik güçleri, doktorlar, hemşireler ve itfaiyeciler için
tasarlanmıştır.
Sofya
“Kültürde Dayanışma” Sofya Belediyesi'nin Bulgaristan başkentindeki sanatçılara ve kültürel
alanlara finansal destek sağlayan yeni bir programının adıdır. Bağımsız sanatçılar, Mayıs ve
Haziran aylarında çevrimiçi projeleri uygulamak ve sunmak için 1.000 BGN (500 €)
finansman alabilmektedirler. Özel kültürel alanlarını yöneten takımlar 5.000 € 'ya kadar
destek alabilirler. Bağımsız sanatçıları ve kültür operatörlerini desteklemek için toplam
200.000 € sağlanmaktadır.
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Düsseldorf
Düsseldorf, Covid-19 test kapasitelerini (günde 800 teste kadar) genişletmiştir ve korona virüs
bilgi hattı iyileştirilmiştir: personel kapsamlı bir eğitim alarak ve halkın Covid-19 sorularıyla
başa çıkmak için bir telefon hattı kurulmuştur.
Düsseldorf, yerel destek hizmetleri ve işletmeler hakkında toplanan bilgileri içeren bir
çevrimiçi portal başlatmıştır. Hangi mağaza ve restoranların teslimat hizmeti sunduğu
hakkında bilgi, kültür, spor, e-öğrenme, aileler için ipuçları vb. bilgileri içermektedir.
Düsseldorf'ta müzisyenler artık huzurevlerinin önünde açık hava konserleri sunmaktadır.
Müzisyenler, izleyicilerin müziği dinleyebileceği ve keyfini çıkarabileceği pencerelerin ve
balkonların önünde dışarıda performans sergilemektedirler.
Belediye Eğitim Merkezi dijital kurslar sunmakta, böylece vatandaşlar yeni beceriler veya
diller öğrenmek için evde kaldıkları süreyi etkili kullanabilmektedirler.
Münih
Münih, yaşları veya daha önceki bir durumun varlığı nedeniyle korona virüse karşı özellikle
savunmasız olan evsiz insanlar için konaklama imkânı sunmaktadır. Sosyal hizmetler
departmanı, karantinaya alınan hane halklarını barındıran karantina barınakları da kurmuştur.
Savunmasız hedef gruplar (aile içi şiddet riski altında olan kadınlar, yaşlılar, önceden mevcut
koşulları olan insanlar, vb.) için ayrı bir karantina merkezi de planlanmaktadır. Evsiz kadınlar
için iki ev, çıkış kısıtlamaları nedeniyle aile içi şiddette beklenen artış karşısında, kadınların
korunmasına yardımcı olmak için, kadın sığınma evlerinden kadınları evine almayı kabul
etmiştir.
Münih, yaşlılar ve engelliler için bir alışveriş hizmeti sunmak amacıyla sosyal departmanı ve
belediye kütüphaneleriyle birlikte çalışmaktadır. Münih, savunmasız vatandaşlara bir dizi
sosyal paket sunmaktadır.
Gijon
Gijón, çocukların bu evde kalma dönemindeki, nasıl zaman geçirdikleri, endişeleri ve etkinlik
önerileri gibi deneyimleri hakkında konuşabilecekleri bir web sitesi başlatmıştır. Çocuklar
yerel bir postaya veya WhatsApp numarasına kısa bir video veya resim göndermektedir. ve
resimler yalnızca web'de kullanılmak üzeredir.
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Bratislava
Bratislava, COVID-19 krizi süresince 4.000 evsiz nüfusa hizmet verecek profesyonel, tıbbi ve
sosyal personelin desteğiyle bir karantina kasabası hazırlamıştır. Karantina kasabasının
başlangıç kapasitesi 50 kişidir; planlanan maksimum kapasite 230 kişi olacaktır.
Bratislava’daki evsiz insanlar, enfekte olmuş kişi ile temas halinde olduklarında veya hastalık
belirtileri yaşadıklarından şüphe duyulur ise gerekli bakım ve hizmetleri alacaklardır. Bu
geçici tesis, Bratislava’da hali hazırda bulunan evsiz insanlar için hizmetlerin ve tesislerin
işleyişini sağlamak için önemli bir tamamlayıcıdır.
Brest
Brest’in nüfusu kitaplara, filmlere, müziklere, çizgi filmlere, sanat koleksiyonlarına, spor ve
dil kurslarına dijital erişime sahiptir. Şehrin kültürel sektörü, eğitsel çevrimiçi oyunlar veya
bilimsel deneyler oluşturmak gibi eğitim amaçlı da seferber edilmiştir.
Brest Büyükşehir ve yerel ortakları, yerel ekonomiyi sürdürmek için bir destek sistemi
oluşturmuşlardır.
Şehir, savunmasız kişilere yardım etmek ve aile içi şiddet riski altındaki insanlara ulaşmak
için yoğun çaba sarf etmektedir.
Brest Büyükşehir, bu kategoriler için toplu taşımayı garanti altına almak için gerekli gündüz
ve gece güzergâhlarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere hastane personeli, bakım
evleri ve diğer ilgili çalışanlarla bir anket yapmıştır.
Brest Büyükşehir, planlama yetkileriyle ilgili herhangi bir talep için çevrimiçi bir platforma
erişimi kolaylaştırarak inşaat sektörü profesyonellerini desteklemektedir. Bu ücretsiz hizmet,
sektördeki

profesyonellerin

planlama

uygulamalarını

dijital

olarak

ele

almalarını

sağlamaktadır.
Glasgow
Ziyaretler hastaların büyük çoğunluğu için askıya alındığından, Glasgow, sanal ziyaretler
yoluyla aileleri yeniden bir araya getirmek için FaceTime, Skype ve Zoom ile birlikte 100
iPad ile hasta koğuşlarına erişim sağlamaktadır.
Glasgow havaalanını uzun süreli otopark olarak kullanmaktadır.
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Glasgow Caledonian University, acil koruyucu ekipman ihtiyacı olan doktorlar ve hemşireler
için yüz kalkanları oluşturan bir 3D baskı operasyonu başlatmıştır. Üniversite ayrıca eldiven
ve tek kullanımlık önlükler de dahil olmak üzere bir dizi başka koruyucu ekipman
bağışlamıştır.
Oulu
OpenDigi ile işbirliği içinde çevrimiçi eğitim sunarken izlenecek kalite önerilerini derlemiştir.
Şehir, kaliteyi garanti altına almak ve çeşitli tarafların sorumluluklarını netleştirmek için bir
dizi standart üzerinde anlaşmıştır. Öğrencilere, velilere ve eğitimcilere eşit derecede hitap
eden bir dizi hakları toplamıştır.
Lyon
Lyon Büyükşehir, bölgedeki 350 çiftlik için bir dağıtım aracı başlatmıştır. Gıda pazarları
kapalıyken, tarım üreticileri haritalanmış ve ürünlerini dijital platformlar üzerinden
sunmuştur. Müşteriler yiyecekleri yakındaki marketlerden alabilmektedirler.

Böylece,

vatandaşlar sağlıklı beslenirken, yerel üreticileri destekleyebilmektedirler.
Madrid
Madrid kent konseyi, yerel yönetim ve Red Cross ile birlikte orta derecede koronavirüs
belirtilerine sahip 120 evsiz insan için bir otel ayarlamıştır. Sağlık Profesyonelleri sağlıklarını
izlemektedir. Odalarda hastaların sosyal çalışanlara, psikologlara ve doktorlara ulaşmalarını
sağlamak için tabletler vardır. Girişim kent konseyinin evsizler acil planının bir parçasıdır.
Bunun dışında İspanya'nın en büyük yedi şehri, ulusal hükümetten ekonomik ve sosyal
önlemlere daha fazla kaynak harcamasını istemişlerdir. Ortak bir bildiride, kentler İstikrar
Yasası'nda önceki mali yıllardan birikmiş yekunlere sınırlama olmaksızın değişiklik
yapılmasını istemektedir. Ayrıca, bütçe istikrarına ilişkin kriterlerin ve kamu harcamalarını
artırmak için harcama kuralının gevşetilmesini talep etmektedirler.
Viyana
Viyana Müzesi, insanları bu kriz nedeniyle özel ve profesyonel yaşamlarındaki değişiklikleri
gösteren nesnelerin fotoğraflarını göndermeye davet etmektedir. Resimler, Viyana
sakinlerinin tarihteki bu an hakkındaki kolektif hafızasını oluşturacak ve gelecek nesiller için
korunacaktır. Gelecekte, nesnelerin seçilerek Viyana Müzesi'nde fiziksel bir koleksiyona
dâhil edilecektir.
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Leeuwarden
Leeuwarden, kültürel sektörlerinden faaliyetler ve fonlar açısından tahmini kayıplarını
bildirmelerini istemiştir ve bunların bir milyon Euro’dan fazla olacağı sonucuna varmıştır. Bu
yüzden bu sayıyı azaltmak için bazı önlemler almıştır. Önlemler arasında yıllık
sübvansiyonların ücretinin kısmen ödenmesi, performans sözleşmelerinin ve hibelerle ilgili
yükümlülüklerin uyarlanması, eş finansman alan faaliyetlerin ödenmesi, kira ödemesini geçici
olarak ertelenmesi (belediyeyle kiralanan kültürel alanlar için), belediye vergilerinin
ödenmesinin ertelenmesi, bağımsız sanatçıları desteklemek için önlemler, kriz nedeniyle iptal
edilen festivaller gibi etkinlikler için özel önlemler yer almaktadır. Bunun dışında kent halkını
duygusal ve psikolojik olarak desteklemek için birtakım yollar bulmuştur. Sanatçı Cote Create
ayrıca moralleri korumak için sokaklara nazik mesajlar yazmıştır. Sanatçı Karina Kroft ve
teknisyen Remko Smids, iptal edilen festivaller nedeniyle iş kaybına yardımcı olmak ve
toplumu desteklemek için #leeuwardenprojections'ı başlatmıştır. “Boş bir duvarın sanat eseri
olmasına bir süre izin verin” sloganıyla projede her gün bir yer seçilmekte ve karanlık
çöktüğünde bu yer 45 dakika boyunca ışıklandırılmaktadır.
Cardiff
Cardiff Üniversitesi bilim adamlarından oluşan bir ekip çalışmalarını kanser araştırmalarından
koronavirüs için aşı geliştirme çalışmalarına dönüştürmüştür. Kanseri hedeflemek ve
öldürmek için virüslerin yeniden programlanması üzerine çalışan ekip uzmanlığını korona
aşısının geliştirilmesine kanalize etmiştir. Hedef olası aşıları üretmek ve test için bağışıklı
uzmanlarına göndermektir. Bunun dışında aile içi şiddet yaşayan kadınlara kalacak yer temin
edilerek ve toplum sağlığı gözetilerek destek verilmektedir. Destek ekibine 7/24 telefon, eposta ve çevrimiçi yardım şeklinde ulaşılabilir.
Bunların dışında Cardiff Konsey takımlarının yardımıyla Principality Stadyumu geçici olarak
300 yoğun bakım üniteli (gerekirse 2000’e çıkartılabilecek) bir hastaneye dönüştürülmüştür.
Kriz ile mücadele etmek için oluşturulmuş İngiltere’deki en büyük ikinci tesis olan bu yeni
tesis Cardiff’teki diğer hastanelerin yükünü azaltmasına yardımcı olacaktır.
Viladecans
İspanya kenti olan Viladecans’ta online uzaktan eğitimin amacı eğitimsel ve eğlenceli
olmasıdır. Faaliyetler arasında çocukların evde pasta yapması ve kısa filmler izleyerek
karakterlerin duygularını canlandırmaları vardır.
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Poznan
Poznan kentindeki gönüllüler Covid-19 nedeniyle evde kalmak zorunda kalan yaşlı insanlar
için gönüllü olarak alışverişe gitmektedir. 60 yaş üstü olan vatandaşlar ve engelli bireyler bu
hizmet ile gıda, temizlik ürünleri ve ilaç alabilmektedir. Kent ayrıca yalnız yaşayan yaşlı
bireylerin konuşabilecekleri ve endişelerini dile getirebilecekleri bir “destek hattı” kurmuştur.
Zaragoza
Korona kısıtlamaları sonrasında küçük dükkânları desteklemek ve yerel ekonomiyi
canlandırmak için Zaragoza kenti “Siz döndüğünüzde biz de döneceğiz” girişimini çevrimiçi
platform’da (www.volveremossituvuelves.com) başlatmıştır.
Talin
Virüsün yayılmasını önlemek ve vatandaşları günlük olarak bilgilendirmek için hoparlör ile
donatılmış dronelar Talin parklarında, kumsallarında ve spor alanlarında kullanılacaktır.
Estonca, Rusça ve İngilizce olarak mesajları tekrar edecek olan dronelar gözetim amacıyla
kullanılmayacak olup sadece davranış ile ilgili bilgi paylaşmak için kullanılacaktır.
Bunun dışında birçok ailenin ekonomik durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Talin
öğrencilerin uzaktan eğitim alıp almadığına bakmaksızın bütün öğrencilerin belediye hobi
okullarına ödedikleri ücreti Nisan’dan krizin bitimine kadar muaf tutmuştur. Aynı önlem
Belediye anaokulları için de geçerlidir.
Fuenlabrada
Çevrimiçi dersleri takip etmek için mobil cihazları olmayan çocuklara İspanya’nın
Fuenlabrada kenti ihtiyacı olan ailelere internet bağlantılı akıllı telefonlar vermektedir. İlk
etapta 70 telefon dağıtılmıştır, 300 adet daha dağıtılacaktır. Bu önlemin amacı çocukların
teknolojik kaynaklarının olmaması nedeniyle zorunlu eğitimden mahrum kalmalarını
önlemektir.
Bolonya
Bolonya Eğitim ve Okullar Kurumu, 0-6 yaş arası çocukları olan ailelere evden çıkmadan
çocuklarını eğlendirecek, eğitecek ve egzersiz yapmalarını sağlayacak çevrimiçi eğitimsel
kaynaklar sunmaktadır. 25 Marttan beri Belediye’nin anaokulundaki çalışma grubundan ve
aynı zamanda Çocuk ve Aileler merkezinden gelen listeleri toplamaktadır. Bu listelerde yaş
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gruplarına ayrılmış (0-3 ve 3-6) ve herkese ücretsiz olan çevrimiçi öneriler ve etkinlikler yer
almaktadır.
Bunun dışında Bolonya Covid-19 ile dirençli ve cesaretli bir şekilde mücadele eden Bolonya
vatandaşlarının öykülerini paylaşmak için bir televizyon programı başlatmıştır. Bu projenin
amacı Bolonya’daki en savunmasız insanlar ve 3 büyük kent hastanesi yararına dayanışma
oluşturmaktır.
Vilnius
Vilnius kiraz çiçeğinin açması her yıl birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Bunu kaçırmak
istemeyenler canlı yayında izleyebilmektedir.
Bunun dışında Vilnius’taki öğretmenler öğrencilerinin yardımıyla çevrimiçi iletişim kurarak
hijyen ve güvenlik önlemlerine uyarak sağlık uzmanları için koruyucu ekipmanlar
üretmektedir.
Sosyal medya, internet siteleri ve doğrudan mesajlaşma yolu ile yerel girişimcilerin krize
yardımcı olmak için 600.000 Euro toplamaları sağlanmıştır. Sağlık tesisleri internet
hizmetinden ücretsiz yararlanmaktadır.
Sttutgart
Kent internet sitesinde virüsün yayılmasını önlemek için uyulması gereken davranış kuralları
ve hijyen kuralları mültecilere mülteciler tarafından video klipler ile anlatılmaktadır.
Mülteciler kendi girişimlerini oluşturarak, yazılı ve açıklayıcı bilgi vermektedirler. Video
klipler yedi dilde sunulmaktadır.
Helsinki
Helsinki kenti evde kalmak zorunda kalan yaşlı nüfusa ulaşmak için yerel kiliseler ve yardım
kuruluşlarıyla işbirliği yapmıştır. "Helsinki Yardım Hattı" kampanyasında, gönüllüler yaşlı
bireylerin yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormak veya koronavirüs nedeniyle evde kalmak
zorunda oldukları için bu durumla nasıl başa çıktıklarını konuşmak amacıyla onları telefonla
aramaktadır. Hedef 80 yaşın üzerindeki 27.000 vatandaş ile temasa geçmektir. Bir
perakendeci kooperatifi ve bir çağrı merkezi şirketi ortak olarak hizmeti desteklemektedir.
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