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Giriş:
Madaba Belediyesi, vatandaşlarına gerekli hizmetleri sunmak için belediyelerin çalışmasını düzenleyen 2015'te
kabul edilen 41 No'lu Belediye Kanunu nezdinde faaliyet göstermektedir. Bu eşi görülmemiş COVID-19
günlerinde, belediye Ürdün Hükümeti'nin Güvenlik ve Kriz Yönetimi Ulusal Merkezinden bir bildirim almıştır.
İlk örnekte, belediyenin YEK (Yerel Ekonomik Kalkınma) planı ile doğrudan bağlantılı olan risk yönetim
stratejisini etkinleştirmiştir. Belediyedeki acil durum birimi, Yerel İdare Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile
koordineli olarak etkinleştirilmiştir ve belediyenin tüm sağlık ve çevre departmanları alarma geçirilmiştir.
Hükümet savunma kanununu uygulamaya karar vermiştir ve salgını kontrol altında tutmak için hareket
kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı getirmiştir. Bu karar belediye ve onun ilgilendiği vatandaşlar için bir güçlük
teşkil ediyordu, çünkü belediye insanların tüm ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyordu.
Mart 2020'den itibaren, belediye salgının yayılmasına karşı mücadelede birkaç önemli konuyla o kadar çok
ilgilendi ki, belediyeler savunmanın ikinci hattında görev aldı. Madaba şehrinde hiçbir COVID vakasın
kaydedilmedi. Belediyenin görevleri şunlardır:
1- Çevre, halk sağlığı ve güvenlik
2- Sosyal sorumluluk, sosyal uyum ve yoksul aileler ile mülteciler için destek
3- Yerel ekonominin sürdürülmesi

Bir: çevre, sağlık ve halk güvenliği

1- Katı atık yönetimi:

Belediye yerel Atık Yönetimi Planını etkinleştirerek, atıkların düzenli olarak toplanmasını
ve kesinti olmadan yine düzenli olarak atık gömme sahalarına gönderilmesini sağlamak
için atık toplama vasıtalarını seferber etmiştir ve işgücünü buna göre düzenlemiştir.

2- Güvenlik ve halk sağlığı:
- Ana caddelerin yoğun bir şekilde yıkanması ve dezenfekte edilmesi
- Çalışma saatleri öncesinde ve sonrasında dükkanların sürekli olarak dezenfekte
edilmesi
- Yeni satın alınan son teknoloji dezenfeksiyon ekipmanı ile tüm mahallelerin
spreylenmesi ve dezenfekte edilmesi
- Vatandaşlar için bu salgınla nasıl başa çıkacaklarına dair farkındalık artırıcı
kampanyalar
- Koşullara uyulmasını ve halk güvenliğinin temin edilmesini sağlamak için ticari
kuruluşlarda denetim ve teftiş çalışmaları yapılması
- İnsanların dezenfekte edilmesini sağlamak için belediyenin, hastanenin ve kamu
tesislerinin girişlerinde yerel bir buluş olan "steril oda" koridorları kurulması

İkincisi: Sosyal sorumluluk, sosyal uyum ve yoksul aileler ile mülteciler için
destek
Bu koşullardaki en önemli görev vatandaşların yaşam koşullarını
iyileştirmektir. Yerel toplum ile işbirliği içinde belediyenin toplumun tüm
kesimleri ve mülteciler ile iletişim kurma güçlüğünün üstesinden gelmeyi ve
virüsün etkilerini şu şekilde hafifletmeyi hedeflemiştir:
- Mülteciler ve yerleşik halk dahil toplumun tüm kesimlerine sosyal
yardımları ulaştırmak.
-

Belediye gıda, ilaç ve diğer ihtiyaç malzemeleri sağlayarak 3.500 aileyi
desteklemiştir.

-

Gıda malzemeleri hastalar için tedavi ve ilaç sağlayarak mültecileri
desteklemiştir

-

Evleri dışında acil görevleri yerine getirmeleri bir elzem meselesi olan
kişilerin çalışma yerlerine ulaşımlarını sağlamak

-

Vatandaşlara su, musluk ve kuyudan su çıkarma hizmeti sunmak

-

COVID farkındalık kampanyaları

-

Eldiven, maske ve dezenfektan gibi halk güvenlik gereçleri dağıtmak için
kampanyalar

-

Bankların, fırınların ve diğer tesislerin önünde vatandaşları korumak için
2 metrelik sarı çizgiler yerleştirerek Sosyal mesafe girişimi

Üçüncüsü: Yerel ekonominin sürdürülmesi
Şehir tüm ticari işletmeleri sokağa çıkma yasağı öncesinde ve
sonrasında dezenfekte etmek için dezenfektanla spreyleme
yapmıştır.
-

Kamu güvenlik malzemelerinin kullanılması konusunda
dükkan sahiplerine yönelik farkındalık kampanyaları

-

Ekonominin kolay işleyişini sağlamak için denetleme
çalışmaları

-

Marketlerin, dükkanların, bakkalların tüm ürünlerinin
kesintisiz teminini sağlamak

-

Ekonomi toparlayana kadar esnaflardan alınan vergilerin ve
resmi harçların tamamen veya kısmen ertelenmesi

-

Bir risk yönetimi planı vasıtasıyla belediyenin ekonomik
projelerine devam edilmesi

-

Yatırımcılara tesisler sunarak ekonomik durgunluk
zamanlarında yatırımın teşvik edilmesi

-

YEK planının izlenmesi ve takip edilmesi, gerektiğinde
COVID güçlüklerine ve etkilerine göre planın yeniden
düzenlenmesi.

