Nadine Burbar, Ramallah Belediyesi

Dirençli
Ramallah
2050

COVID-19 için Ramallah Tedbirleri
Sunulduğu Yer: Akdeniz Ev Sahibi
Belediyeler Öğrenim Ağı
Eğitim Webineri Serisi : 27 Mayıs 2020

Arkap Plan
1. Safha

2. Safha

3. Safha

5 Mart

23 Mart

23 Nisan

•Filistin'de ilk teyit
edilen vakalar:
bulaşmanın görüldüğü
yerde karantina
Eğitim, turizm ve
konaklama
kurumlarının
kapatılması

•Eve kapanma: Filistin
30 gün boyunca eve
kapanma devam
ediyor

•Eve kapanma
hafifletiliyor: şehirler
içinde hareketlenme
başlıyor, küçük
işletmelerin açılmasına
izin veriliyor ve işe
ulaşım minimum
kapasitede
gerçekleşiyor

Ulusal Otorite

Yerel Yönetim

Yerel Otoriteler Ramallah

Özel Sektör

•Cumhurbaşkanı 5 Mart'ta Filistin'de 30 günlük Olağanüstü Hal ilan etti ve 3 Nisan'da 30 gün daha uzattı.
•Filistin Kabinesini temsil eden Başbakanlık ofisi, Filistin'deki koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek için pratikte "Çok yönlü bir plan" getirdi
•Başbakan okulların ve üniversitelerin kapatıldığını, tüm otel rezervasyonlarının ve konferanslarının iptal edildiğini, turistik ve dini alanların
kapatıldığını, kamu toplantılarının ve protestoların yasaklandığını ve diğer tedbirleri açıkladı
•Valilikler ve kapatılan devlet kurumları arasında gidiş gelişlerin sınırlanması
•Filistin Hükümeti (ing. "GoP"), kamuoyuna durum hakkında güvenilir bilgi kaynakları sağlamak ve asılsız söylentilerin yayılmasını sınırlamak amacıyla,
Ulusal Medya aracılığıyla günlük iki kez brifing yoluyla güncelleme sunmak için bir sözcü atadı.
•Hastaneleri ve tedbir planlarını desteklemek için Fonlar / Yardımlar oluşturdu
•Kredi ve bankacılık olanakları, daha uzun ödemesiz dönemler ve kolay çevrimiçi bankacılık imkanları sağlandı
• Yurtdışından gelen tüm ziyaretçilere hükümet karantina tesislerinde 14 günlük zorunlu karantina uyguladı
•Bakanlıklar, Filistin Hükümetinin Acil Durum Planının uygulanmasını bildirip denetlemektedir
• E-öğrenim teşvik edilip, e-öğrenime geçildi
•Her valilik için karantina tesisleri belirlendi
•Sağlık Bakanlığı, toplumun koronavirüs güncellemeleri (www.corona.ps) hakkında anında bilgi alması için bir web sitesi geliştirdi ve vatandaşların
aramalarını ve isteklerini almak için ücretsiz bir sabit hat numarası tahsis etti.
•Valiler sektörler arasında denetleme ve iletişim sağladı
•Valilikler alışveriş mekanlarını ve restoranlarını kapattı
•Valilik spor salonlarını kapattı ve konferansları ve valiliklerdeki tüm kamuya açık etkinlikleri erteledi/iptal etti
•Emtia fiyatlarına kontrol getirildi
• Farkındalık mesajlarını dağıtıldı: vatandaşlara sosyal medya, Radyo, TV ve SMS mesajları ve ayrıca farkındalık broşürleri dağıtıldı
•Ramallah Belediyesi kamu ve sivil toplum kuruluşlarının dezenfeksiyonu ve sanitasyonunu başlattı
•Halka açık bahçeler, kamu tesisleri kapatıldı ve tüm kamuya açık şehir etkinlikleri iptal edildi
•Çalışma saatlerini yeniden düzenlendi ve departmanların çalışmasını ve katılımını düzenlemek için yönetime ilişkin kararlar merkezden yerele
devredildi
•Sosyal medyada koronavirüs hakkında farkındalık, şehirdeki afişler
•Genç şehir sakinlerinden gönüllüler için Online Açık Çağrı yapıldı
• Belediye binaları dezenfekte edildi ve bina ziyaretçileri girişlerde kontrol edildi
•Vatandaşlarla çevrimiçi sosyal faaliyetler ve evde kültürel faaliyetler yürütüldü
•Özellikle çalışan anneler için esnek çalışma saatleri / evden çalışma seçeneği getirilmesi
•topluluk çalışmasını teşvik edildi
•Bağışlar
•acil durumlarda yardım taahhüdü ve emtia fiyatları

Ramallah tedbirleri:
şehirdeki tedbirler
• Pandemiye proaktif bir
yanıt/müdahale olarak, 2017 yılında
geliştirilen tutarlı bir Kentsel Direnç
Stratejisi takip edildi

ACİL DURUM PLANI
Şehir belediye meclisi kararları
uygulamaya koymak için bir acil durum
ekibi kurdu ve sanal toplantılar ile
çalışmaya devam etti

GENÇ GÖNÜLLÜLER
Kritik zamanlarda komşularını
desteklemek için gönüllü olacak gençler
için Online Açık Çağrı yapıldı. 700'den
fazla genç gönüllü başvurdu.

BELEDİYE TESİSLERİ KAPATILDI
Şehir belediye meclisi 5 Mart'ta tüm
kamuya açık parkları ve belediye tesislerini
kapatma kararı aldı

HİZMET SUNUMU
Belediye hizmet sunumu katık atık toplanmasına,
atık su ve arıtma tesislerinin işler halde tutulmasına
odaklandı. Ayrıca, hizmet sağlanması noktasında
komşu şehirler desteklendi

DEZENFEKSİYON
Belediye ekibi çeşitli kamu alanlarında ve
mekanlarında dezenfeksiyon gerçekleştirdi

ACİL DURUM ODALARI
Şehir hizmetlerin kalitesini artırmak için 19
civar bölgeye bölündü. Vakaları
belgelendirmek için GIS etkileşimli
uygulamalar ve alansal analiz kullanıldı,
karar alma mekanizmaları desteklendi ve

Dijitalleştirme

Veriler toplamak, karar almayı
desteklemek, etkinlik
planlamak ve verileri ortaklarla
paylaşmak için online anket
yapılması

acil durum sırasında belediyenin
çalışmasını desteklemek ve
personeli uzaktan desteklemek için
online satın alma gerçekleştirilmesi

Sosyal platformlarda iletişim ve
farkındalık artırıcı kampanyalar:
Her türlü şikayetle veya soruyla
ilgilenmek için vatandaşlarla
iletişim kanalları kurulması
400 farkındalık yazısı

Online Kültürel ve Sosyal faaliyetler

Sosyal medya üzerinden çocuklar
için sanal hikaye anlatma
etkinlikleri
Sosyal medya üzerinden canlı spor
sınıfları

Çocuklar için online şarkı söyleme seanslar

Online Kültürel ve Sosyal faaliyetler
Toprak Günü

Belediye herkesi şehre
fide dikmeye davet eden,
yıllık olarak düzenlenen bir
etkinlik olan "Ramallah
Baharı" nı düzenledi.
Mevcut koşullar
nedeniyle, belediye
vatandaşların fideleri
evlerine dikmesini istedi.

30 Mart
Belediye etkinliği evde aile
kutlaması olarak uyarladı ve
önce ailelerin ve çocukların
Toprak Günü hakkında
resimler ve çizimler yapmasını
ve bunları sosyal medyada
paylaşmasını istedi. Ayrıca,
belediye şehirdeki komşuları
ziyaret etmek ve evlerin
balkonlarından farklı Filistin
ulusal şarkılarını Filistin
bayrağını sallayarak onlarla
birlikte söylemek için bir
etkinlik düzenledi

•
•
•

80.000 fide dağıtıldı
2500 ev fide aldı
150 şehir gönüllüsü
fidelerin dağıtımına
gönüllü oldu

Bayram Kutlamaları

Valiliklerdeki karantina tesislerindeki
ve valilik hastanelerindeki tüm
hastalara ulaşmak için ve kontrol
noktalarındaki dinlenmek bilmeden
çalışan güvenlik personeline moral
vermek için diriliş bayramı kutlaması

Ramallah Kudüs'teki Kutsal Mezar
Kilisesi'nden gönderilen Kutsal Ateşi aldı.
Ateş diğer şehirlerdeki kontrol noktalarına
ve Batı Şeria'daki köylere iletildi.

Şehir Kutsal Ramazan Ayını, şehrin
büyük meydanında Ramazan
Meşalesi yakarak kutladı.

Kurtarma:
•
•
•
•

Hedefler için ortak hareket edilmesi
halk sağlığına - fiziksel ve ruhsal - ve refahına odaklanılması
şehirde dijital altyapının güçlendirilmesi
savunmasız gruplara ve KOBİ'lere destek sağlamak için kaynakların
seferber edilmesi
• yerel toplumun ve paydaşların COVID-19 güçlüklerini fırsatlara
dönüştürmesi için desteklenmesi
• kültürel ve sosyal içerme politikasının uygulamaya konulması
• organizasyon planlamalarında dirençli uygulamaları bünyelerine
katabilmeleri konusunda şehir örgütlerinin farkındalığının artırılması

