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How To Reduce The Restrictions Slowly and a “New Normal” Transition?

Kısıtlamaların Yavaşça Azaltılması ve “Yeni Bir Normale” 
Geçiş Nasıl Olacak?

Birgül ÖZÇIRPICI

ABSTRACTÖZ
The transition out of lockdown of COVID-19 is set to be a comp-
lex and uncertain phase. Challenges and circumstances vary from 
country to country and there is no one-size-fits-all approach. As 
restrictions are eased, it is important for countries to recognize that 
it may be necessary to reintroduce physical distancing measures to 
manage outbreaks. This fluid approach is known as bidirectiona-
lity. When measures are eased, cases should not exceed a sustained 
reproductive factor of 1, and should ideally remain below 1. Due to 
the nature of COVID-19, it is difficult to understand the impact of 
any easing of restrictions until 10–14 days have passed. The easing 
of restrictions will be gradual and many will return to a new normal 
of hand hygiene, coughing, etiquette and distancing routines. Acti-
on should be based on science and have public health at its centre, 
while balancing social and economic remedies. The lifting of mea-
sures should start with those with a local impact and be gradually 
extended to measures with a broader geographic coverage, taking 
into account national specificities. Measures should be continuously 
monitored and a certain readiness should be developed, as there is a 
risk of a strong resurgence and a return to strict containment measu-
res. This is particularly important for health care systems. It is likely 
that the transition period of the pandemic will last several months 
until effective therapeutics and a safe and effective vaccine can be 
made widely available. Recovery must lead to a different economy 
– more equal,inclusive and sustainable – where health, social and 
environmental conditions that determine well-being must be central 
to the development of the new normal.

COVİD-19 kısıtlamalarından çıkma işlemi karmaşık ve belirsiz bir 
aşama olarak belirlenmiştir. Zorluklar ve koşullar ülkeden ülkeye 
değişiklik gösterir ve her ülkeye uyan tek bir yaklaşım yoktur. Kısıt-
lamalar hafifledikçe, ülkelerin salgınları yönetmek için fiziksel me-
safe tedbirlerini yeniden uygulamaya koymanın gerekli olabileceğini 
kabul etmeleri önemlidir. Bu değişken yaklaşım çift yönlülük olarak 
bilinir. Tedbirler hafifletildiğinde, bulaştırma katsayısı 1’i geçme-
meli ve ideal olarak 1’in altında kalmalıdır. COVID-19’un doğası 
gereği, 10-14 gün geçene kadar kısıtlamaların hafifletilmesinin et-
kisini anlamak zordur. Kısıtlamaların hafifletilmesi kademeli olacak 
ve birçoğu el hijyeni, öksürük, görgü kuralları ve mesafeli rutinleri 
içeren “yeni normale” dönüşecektir. Eylem sosyal ve ekonomik çö-
zümleri dengelerken bilime dayalı olmalı ve merkezinde halk sağlığı 
olmalıdır. Kısıtlamaların kaldırılmasına yerel etkiye sahip olanlarla 
başlamalı ve ulusa özgü farklılıklar dikkate alınarak, daha geniş bir 
coğrafi alanı kapsayacak şekilde kademeli olarak genişletilmelidir. 
Önlemler sürekli olarak izlenmeli, mutlaka bir hazırlık geliştirilme-
lidir, güçlü bir yeniden ortaya çıkma ve sıkı sınırlama önlemlerine 
geri dönüş riski bulunmaktadır. Bu özellikle sağlık bakım hizmetleri 
için önemlidir. Büyük olasılıkla pandeminin geçiş dönemi etkili teda-
vi ve güvenli ve etkili bir aşının yaygın olarak uygulanabilir duruma 
geldiği ana kadar aylarca sürecektir. Toparlanma farklı bir ekono-
miye yol açmalıdır: iyilik durumunu belirleyen- daha eşit, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir- sağlık, sosyal ve çevresel koşullar yeni normalin 
gelişiminde merkez olmalıdır.
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GİRİŞ

Yeni tip koronavirüs, COVID-19, ilk kez Çin-
Wuhan’da canlı hayvan, deniz ürünleri marketiy-
le ilişkili bir küme olarak Aralık 2019’un son gün-
lerinde tespit edildi. İnsandan insana ve oldukça 
hızlı biçimde bulaşıyordu (1). 9 Ocak 2020’de 
Çin’den ilk COVID-19 ile ilgili ölüm bildirildi 

(2). İlk importe vaka 13 Ocak’ta Tayland’dan bil-
dirilen, 61 yaşındaki Çinli bir kadındı (3). Ocak 
ayının sonuna doğru Avrupa’da vakalar ortaya 
çıkmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 
Mart 2020’de pandemi ilan etti. Türkiye’deki ilk 
COVID-19 olgusu, 9 Mart’ta hastaneye başvuran 
44 yaşında bir erkekti (2) ve ilk COVID-19 vakası 
olarak 11 Mart’ta açıklandı (3). 

COVID-19 salgını, insan hareketleri tarafından 
dünyaya yayılması açısından İspanyol, Hong 
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Kong, Asya ve domuz gribi salgınlarına çok ben-
zemektedir (4). COVID-19 salgını dünya çapında 
devletlerin fiziksel mesafe, öz izolasyon, zorun-
lu olmayan iş yerlerinin, restoran ve okullarının 
kapatılması vb. çeşitli genel enfeksiyon kontrol 
önlemleri almasını zorunlu hale getirdi. Bazı mo-
deller fiziksel mesafenin sağlık sistemleri üzerin-
deki salgın tepe etkilerini hafifletmek için 3 ay bo-
yunca devam etmesini önermekte ve aralıklı olarak 
12-18 ay gerekli olabileceğini bildirmektedir (5). 
Bu bağlamda ülkemizde de kısıtlayıcı önlemler 
alınmaya başlandı. 16 Mart’ta okullar (İlkokul, 
ortaokul, lise ve üniversiteler) kapandı, toplu or-
ganizasyonlar iptal edildi. 21 Mart’ta berber, gü-
zellik salonu ve kuaförlerin faaliyetlerini durdu-
ruldu, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 
kişilerin, 3 Nisan’da 20 yaş ve altının evlerinden 
dışarı çıkmaları sınırlandırıldı. 24 Mart toplu ta-
şıma ile önlemler alındı. 28 Mart şehirler arası 
otobüs seferleri yasaklandı, tüm yurt dışı uçuşlar 
durduruldu, yurt içi uçuşlarına da kısıtlama geti-
rildi. 11-12 Nisan’da ilk 2 günlük hafta sonu kısıt-
lamaları başladı ve resmî tatillerle birleştirilerek 
devam edilmektedir (6,7).

Devletler COVID-19 koruma önlemlerini uygula-
ma yetkisine sahiptir, ancak uzun vadeli toplum-
sal zararı ve toplumsal istikrarsızlığı sınırlamak 
için kilitleme kısıtlamalarını nasıl ve ne zaman 
kolaylaştıracaklarını düşünmelidirler. Artımlı bir 
yaklaşımla iyi düşünülmüş bir çerçeve kullanan 
ülkeler, kilitleme önlemleriyle elde edilen halk 
sağlığı yararlarını aynı anda korurken toplumu 
kademeli olarak yeniden başlatabileceklerdir. 
Ekonomik açıdan savunmasız gruplar uzun va-
deli kısıtlamalara dayanamaz ve çoğu ülke tüm 
ülkeyi kapsayacak bir yardımı sürdürme yetene-
ğinden yoksundur. Karar vericilerin bu riski ve 
Maslow ihtiyaç hiyerarşisinin ve sağlığın sosyal 
belirleyicilerinin tüm toplum politikalarına nasıl 
rehberlik edebileceğini anlamaları gerekir (8).  

COVID-19 kısıtlama önlemlerinden kademeli 
çıkışta göz önünde bulundurulması gerekenler
Kısıtlamalardan çıkma işlemi karmaşık ve belirsiz 
bir aşama olarak belirlenmiştir. Zorluklar ve 
koşullar ülkeden ülkeye değişiklik gösterir ve her 
ülkeye uyan tek bir yaklaşım yoktur. Hem güven 

oluşturmak hem de insanların durumlarına özgü 
kısıtlamalara uymalarını sağlamak için ülkelerin 
bu durumu halka açıkça iletmeleri hayati önem 
taşımaktadır. COVID-19 durumunun karmaşık 
yapısı nedeniyle ülkeler farklı aşamalarda bu-
lunmaktadır. Bazıları kısıtlamaları hafifletmeye 
başlarken, diğerleri sıkı kısıtlama önlemlerine de-
vam etmeyi seçebilir. COVID-19 sıklığı ülkeler 
arasında ve ülke içinde farklı enfeksiyon hızları 
ve sağlık sistemi kapasiteleri ile ekstra kompleks 
katmanlar içermektedir. Bu faktörler nedeniyle 
kısıtlamaların geçiş süreci her ülkeye farklı zor-
luklar getirecektir. Herkes ekonomik faaliyetin 
geri dönüşünü istemekle birlikte, bunun kademeli 
bir süreç olacağı açıktır.

UyarlanabilirYaklaşım 
Kısıtlamalar hafifledikçe, ülkelerin salgınları yö-
netmek için fiziksel mesafe tedbirlerini yeniden 
uygulamaya koymanın gerekli olabileceğini ka-
bul etmeleri önemlidir. Bu değişken yaklaşım çift 
yönlülük olarak bilinir. Tüm vakaları tanımlamak, 
test etmek ve izole etmek, temaslarını izlemek ve 
karantinaya almak için titiz bir gözetim progra-
mı yerel salgınların kontrolden çıkmaması için 
hayati öneme sahiptir. Tedbirler hafifletildiğinde, 
bulaştırma katsayısı 1’i geçmemeli ve ideal ola-
rak 1’in altında kalmalıdır. Bu kesin tanı konmuş 
COVID-19’lu bireyin en fazla bir kişiye hastalığı 
geçirmesi demek olup, bu durumda vaka sayısı 
düz seyreder. Yeni vakaların sayısındaki artışları 
gösteren bir eğilim, salgının kontrol altına alın-
ması için fiziksel uzaklaşma önlemlerinin hızlı 
bir şekilde yeniden uygulanmasını gerektire-
cektir. Kısıtlamalarının hafifletilmesi kısa vadeli 
değişimlere eğilimlidir

Kısıtlamaların Hafifletilmesi
COVID-19’un doğası gereği 10-14 gün geçene 
kadar kısıtlamaların hafifletilmesinin etkisini an-
lamak zordur. Sonuç olarak, kısıtlamaların hafif-
letilmesi kademeli olacak ve birçoğu el hijyeni, 
öksürük görgü kuralları ve mesafeli rutinleri içe-
ren “yeni normale” dönüşecektir. Ayrıca, sağlık 
personeline dinlenme ve yenilenme fırsatı sunul-
malıdır (9). 
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Zamanlama önemlidir
Sınırlama önlemlerinin kademeli olarak geri alın-
ması kaçınılmaz olarak COVID-19 vakalarında 
artışa neden olacaktır. Sürekli izlem yapmak ve 
yeni önlemleri ayarlamaya ve yeniden uygulama-
ya hazır olmak gerekir. Vatandaşlarla açık ve za-
manında iletişim ve şeffaflık bu açıdan önemlidir. 
Kısıtlamaların geri alma zamanın gelip gelme-
diğini değerlendirirken üç ana kriter seti dikkate 
alınmalıdır:
• Hastaneye yatış sayısında ve/veya yeni vakalar-
da uzun bir süre boyunca sürekli bir azalma ve 
istikrarın olduğunu gösteren epidemiyolojik kri-
terler
• Yeterli sağlık sistemi kapasitesi,örneğin yeterli 
sayıda hastane yatağı, farmasötik ürün ve ekip-
man stokları 
• Uygun izlem kapasitesi, izleme ve takip kapasi-
tesinin yanı sıra enfekte bireyleri hızlı bir şekilde 
belirlemek ve izole etmek için büyük ölçekli test 
kapasitesi

Eylem sosyal ve ekonomik çözümleri denge-
lerken bilime dayalı olmalı ve merkezinde halk 
sağlığı olmalıdır. Ülkeler arasında saygı ve daya-
nışma, sağlık ve sosyo-ekonomik etkileri daha iyi 
koordine etmek, iletişim kurmak ve hafifletmek 
için zorunludur.
Aşağıdaki öneriler ülkelerin kısıtlama tedbir-
lerini aşamalı olarak kaldırma aşamasını yön-
lendirmelidir:
• Eylem kademeli olacaktır. Önlemler adım adım 
kaldırılacak ve etkileri sadece zaman içinde ölçü-
lebileceğinden adımlar (örneğin bir ay) arasında 
yeterli süre geçmelidir.
• Genel önlemler giderek hedeflenmelidir. Bu, 
toplumu virüsten korumaya devam ederken, ya-
vaş yavaş normale dönmesini sağlayacaktır. Ör-
neğin:
1. En savunmasız gruplar daha uzun süre korun-
malıdır.
2. Tanı konulan kişiler bulaşma risklerini azalt-
mak için karantinaya alınmalı ve yeterince tedavi 
edilmelidir.
3. Güvenli, hedefli belli alternatifler mevcut genel 
kısıtlayıcı önlemlerin yerini almalıdır.
4. Genel acil durumların yerini kademeli olara-
külkelerin daha hedefli müdahaleleri almalıdır
Bu, alınan önlemlerin demokratik hesap verebilir-

liğini ve nüfuslar tarafından geniş bir kabul gör-
mesini sağlayacaktır.
• Kısıtlamaların kaldırılması, yerel etkiye sahip 
olanlarla başlamalı ve ulusa özgü farklılıklar dik-
kate alınarak, daha geniş bir coğrafi alanı kapsa-
yacak şekilde kademeli olarak genişletilmelidir. 
Bu, yeni vakaların ortaya çıkması durumunda et-
kili ve yerinde müdahalelere ve önlemlerin sürat-
le yeniden düzenlenmesine olanak sağlayacaktır. 
• Elzem mal ve çalışanların akışını sağlamak 
için iç ve dış sınırların açılması aşamalı bir yak-
laşım gereklidir. İç sınır kontrolleri koordineli 
bir şekilde kaldırılmalıdır. Öncelikle belirlenen 
düşük riskli alanlar arasında seyahat kısıtlamaları 
hafifletilmelidir. Komşu devletler yakın temas ha-
linde olmalıdır. İkinci aşamada dış sınırlar koro-
navirüsün bölge dışına yayılmasını dikkate alarak 
erişime yeniden açılacaktır. Zorunlu olmayan se-
yahat kısıtlamaları sürekli gözden geçirilmelidir.
• Yetkili makamların ve işletmelerin artan fa-
aliyetlere güvenli bir şekilde uyum sağlaya-
bilmelerini sağlamak için ekonomik faaliyet-
ler aşamalı hale getirilmelidir. Tüm nüfus aynı 
anda işyerine dönmemeli ve sosyal mesafeler 
uygulanmaya devam etmelidir. Uzaktan çalışma 
teşvik edilmelidir. İş yerinde iş sağlığı ve 
güvenliği kurallarına uyulmalıdır. Tüm faaliyet 
sektörlerinde kusursuz iş sağlığı ve güvenliği 
önlemleri ve koşulları kritik öneme sahiptir. 
• İnsanların toplu aktivitelerine aşamalı olarak 
izin verilmelidir. En uygun sıralama üzerinde dü-
şünürken, ülkeler farklı faaliyet kategorilerinin 
özelliklerine odaklanmalıdır. Örneğin;
1. Okullar ve üniversiteler
2. Perakende ticari faaliyetlere en uygun tedrici 
geçiş 
3.Sosyal faaliyetlere (restoranlar, kafeler, spor 
merkezleri) en uygun tedrici geçiş
4. Toplu faaliyetler, toplantılar
• Virüsün yayılmasını önleme çabaları sür-
dürülmeli ve toplumun katı hijyen uygula-
malarına ve sosyal mesafeye ayak uydurma-
sı için teşvik kampanyaları sürdürülmelidir. 
• Önlemler sürekli olarak izlenmeli ve mutlaka bir 
hazırlık geliştirilmelidir çünkü güçlü bir yeniden 
ortaya çıkma ve sıkı sınırlama önlemlerine geri 
dönüş riski bulunmaktadır. Bu özellikle sağlık ba-
kım hizmetleri için önemlidir.
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İyileşme aşaması-ekonomik canlanma 
Kısıtlama önlemleri kademeli olarak kaldırılırken, 
toparlanmayı stratejik olarak planlamak, ekono-
miyi canlandırmak ve sürdürülebilir bir büyüme 
yoluna geri dönmek gerekmektedir. Bu, daha çev-
reci ve dijital bir topluma eş zamanlı geçişi müm-
kün kılmayı ve tüm ülkeler açısından hazırlıklılık 
ve dayanıklılık açısından mevcut krizden dersler 
çıkarmayı içerir (10). 

DSÖ daha önce salgının dinamiklerini tanımla-
mak için 4 bulaşma senaryosu tanımlamıştır: 
1-Bildirilen vaka yok (gerçekten vaka yok veya 
tespit edilen vaka yok)
2-Sporadik vakalar
3-Vaka kümeleri 
4-Tüm toplumda bulaş

Bir ülke veya bölge 4 bulaş durumundan diğerine 
(her iki yönde) geçebilir ve ülke içinde farklı böl-
gelerinde farklı bulaş düzeyi olabilir.  İdeal olarak 
kısıtlayıcı halk sağlığı önlemlerinin adaptasyonu 
düşük bulaş seviyesini ya da hiç bulaş olmadığı 
duruma ulaşılmış olmasını gerektirir (yerelleştiril-
miş ve etkilenen bölgelerde zaman bağlı olarak). 
Pandeminin hangi fazında olursa olsunlar devlet-
ler ve halk sağlığı yetkilileri müteakip fazlar için 
nasıl yanıt vereceklerini planlamaya başlamalıdır. 

Nihai hedefleri bulaşmanın düşük seviyede ya da 
hiç olmaması olmalıdır.

Devletler;
-Kısıtlayıcı halk sağlığı önlemlerini (ör. toplumsal 
ölçekte fiziksel mesafe ve hareket kısıtlamaları) 
-Temel halk sağlığı önlemlerinin güçlendirilme-
sini (ör.tüm hastaları belirlemek, izole etmek, test 
etmek ve tedavi etmek, temaslıları karantinaya 
almak) 

-Kişisel koruyucu önlemleri (el hijyeni ve solu-
num görgü kuralları) fiziksel mesafe (> 1 metre 
mesafe) gibi büyük ölçekli güvenli ve kademeli 
olarak rahatlamayı ne zaman, hangi koşullar altın-
da ve nasıl olacağına karar vermelidirler. Bu süreç 
mümkün olan en iyi kanıt ve COVID-19’un epi-
demiyolojisi ile yürütülmelidir. Büyük olasılıkla 
pandeminin geçiş dönemi etkili tedavi ve güven-
li ve etkili bir aşının yaygın olarak uygulanabilir 
duruma geldiği ana kadar aylarca sürecektir. 

Geçişi yönetmek için anahtar bileşenler 
Büyük ölçekli kısıtlayıcı halk sağlığı önlemlerinin 
gevşetilmesine yönelik hususlar ele alınırken aşa-
ğıdaki dört ana bileşen üzerinde riskler ve fayda-
lar dengelemeli ve geçiş ülkelerin gerçek zamanlı 
risk değerlendirmelerine dayanmalıdır (Şekil 1).

Halk sağlığı
ve epdemyolojk

Çft yönlü sağlık sstem
yönetm kapastes

Sosyal ve ekonomk
etkler

Yönetm
Ver analz

Djtal çözümler
Haberleşme

Toplumun davranışsal
özellkler, anlayışları

Şekil 1. Anahtar bileşenler ve çapraz kesişen mekanizmalar
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Halk Sağlığı ve epidemiyolojik yönden önemli 
konular
DSÖ karantina kısıtlamalarını kaldırmaya başla-
mak için 6 kriter sunmaktadır. Ülkeler şunların 
sağlandığından emin olmak zorundadır:
1-Kanıtlar COVID-19 bulaşının kontrol edildiği-
ni göstermeli
2-Halk sağlığı ve sağlık sistemi kapasiteleri te-
masları tanımlamak, izole etmek, test etmek, iz-
lemek ve karantinaya almak için uygun ve yeterli 
olmalı
3-Salgın riskinin yüksek örselenebilir grupların 
yaşadığı özellikle yaşlı konuk evleri, akıl sağlığı 
kurumları ve kalabalıkların ikamet ettiği bölgeler-
de salgın riski en aza indirilmeli
4-İşyerlerinde fiziksel mesafe, el yıkama imkânı 
ve solunum görgü kuralları dahil olmak üzere ön-
leyici tedbirler oluşturulmalı
5-Yüksek bulaş riski olan bölgelerden eksport ve 
emport vakalarla ilgili riskler yönetilebilmeli  
6-Toplumun geçişin farkında, katılımcı ve söz sa-
hibi olması sağlanmalıdır.

Önlemler kademeli ve adım adım hafifletilmeli-
dir. Hafifletmenin gerçek etkisinin tamamen gö-
rünür hale gelmesi için yeterli zaman (yaklaşık 
2 hafta) bırakılmalıdır. İki kısıtlama önleminin 
azaltılması arasındaki zaman aralığı büyük ölçü-
de sürveyans sisteminin kalitesine ve etkiyi ölçme 
kapasitesine bağlıdır. Geçiş muhtemelen iki yön-
lü bir süreç olacaktır ve ülkeler, süreçleri sürekli 
olarak izlemeye, ayarlamaya, ilerlemeye ve hızlı 
bir şekilde tersine çevirmeye hazır olmalıdır. 
Bu hastalık bulaşma paternlerine ve kısıtlayı-
cı tedbirlerdeki değişimler sonucu nasıl değişim 
gösterdiklerine, ayrıca insanların kısıtlamaların 
hafifletilmesine nasıl tepki verdiklerine bağlıdır. 
Pratikte riskin azalma ya da artmasının insanla-
rın etkileşimleri, davranış ve kültürel ya da yaşam 
düzenlemelerine bağlı olduğunun vurgulanması 
son derece önemlidir. Bir ülkeden diğerine “kop-
yala ve yapıştır” bir çözüm yoktur.

Aşamalı hafifletmeye gereken önem verilmelidir
Hangi önlemlerin ilk olarak hafifletilmesi gerek-
tiğine karar verirken modelleme daha düşük riskli 
faaliyetler olarak kamusal alanların kullanılması 
ve insanların evden çıkmasına izni önermektedir 

ancak yine de fiziksel bir mesafe korunmalıdır (> 
1 m). Daha yüksek riskli faaliyetler ise bar ve res-
toranların, okulların, elzem olmayan perakende 
işletmelerin açılması ve bazı küçük toplantılardır. 
Ulusal, sehir bazında hatta toplumsal düzeyde bir 
risk değerlendirmesi sonucu kademeli geçiş olabilir. 
İlk önce nüfus yoğunluğunun düşük olduğu (kent-
sele nazaran kırsal bölgeler, büyük şehirlere naza-
ran küçük şehirler olmak üzere) coğrafi segmentler, 
gençlerin yaşlı insanlardan daha erken işe dönmesi 
gibi yaş segmentasyonu ya da fiziksel mesafenin 
olduğu işyerlerinin daha kolay açılması gibi işyeri 
segmentasyonu olabilir. Halka açık alanlarda ka-
labalıklaşmayı önlemek için azami dikkat edilme-
lidir (ör: toplu taşıma ve ulaşım merkezleri).

Büyük ölçekli kısıtlayıcı tedbirler azaltılmış olsa 
bile, bir aşı sağlanana kadar, bireysel fiziksel me-
safe önlemleri (.> 1 m), el hijyeni ve tüm nüfus 
tarafından uyulan solunum görgü kuralları ve 
hijyen önlemleri önemli bir rol oynamaya devam 
etmelidir. Tüm nüfus için tıbbi maske kullanımını 
teşvik eden ülkelerin öncelikle sağlık işgücü için 
maskelere erişimini sağlaması olağanüstü öneme 
sahiptir. Maske kullanımının bireysel hijyen ve 
sosyal mesafe önlemlerinin yerini alamayacağı 
bireylere iyi anlatılmalıdır. Koruma önlemlerinin 
bırakılması savunmasız popülasyonlarda ciddi 
sonuçlarla hastalığın yeniden ortaya çıkmasına 
yol açması daha olasıdır. Farklı önlemleri hafif-
letmenin potansiyel hastalık bulaşmasına etkisi 
çok belirsizdir.

Bulaşma faktörünün (reproductive factor) (Rt) 
gerçek zamanlı (sürekli) ve dikkatle izlenmesi ha-
yati öneme sahiptir. Her ne kadar, büyük ölçekli 
kısıtlamaların azaltılması için <1’in altında olma-
sı tavsiye edilse de (yeni vakaların azalan hızı), 
Rt’nin sadece doğru, geçerli ve güvenilir epide-
miyolojik verilerle elde edilmesinin önemi hatır-
lanmalıdır. Genellikle, Rt bildirilen vaka sayıları 
üzerinden hesaplansada, test uygulaması ve sağlık 
bakım arayışı gibi diğer değişkenlerle değişebilir. 
Daha da önemlisi, hastalık bulaşma örüntülerini 
gösteren göstergelerden sadece biridir. Kısıtlama-
ların kaldırılmasının etkisi görülmesi için yaklaşık 
14 günlük bir gecikme süresi olması muhtemeldir. 
Birçok ülke COVID-19 kriziyle başa çık-
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mak için sağlık bakım kapasitelerini artırma-
nın bir yolunu bulmuştur. Geçiş aşamasında 
halk sağlığı ve sağlık bakım (yoğun bakım 
dahil) kapasitelerini artırabilmek ülkelerin kı-
sıtlamalardan güvenli bir şekilde tekrar kapat-
maya gerek olmadan hareket etmesini sağlar. 

Sürveyansın güçlendirilmesi ve gerçek zamanlı 
verilerin kullanılabilirliği güvenli bir geçiş için 
önkoşuldur. Gerçek zamanlı anlık sürveyans, be-
lirli kısıtlayıcı önlemleri geçici olarak yeniden 
uygulamaya koymak için yeterli süre tahsis ede-
cektir. Sürveyansın daha fazla zamana bağlı ve 
coğrafi olarak hedeflenmiş olması tercih edilir. 

Çift yönlü sağlık sistemi yönetimi
Bulaş toplumda kontrol altına alır alınmaz, 
COVID-19 sağlık hizmetleri ve düzenli hizmet 
sunum paternlerinin geri dönüşü arasında denge 
sağlanması açısından sağlık hizmeti sunumunun 
çift yönlü olarak güçlendirilmesi şarttır. Geçiş 
süreci geriye doğru adım atma ve hizmet sunumu 
ve ölüm modellerini değerlendirme ve potansiyel 
problem alanlarını tespit etmek ve ele almak 
için fırsat sunar. Çift yönlü hizmet sunumunu 
yönetebilmek amacıyla, acil yanıt ve düzenli 
hizmet sunumu yönetim mekanizmalarında daha 
ileri düzenleme yapılması gereklidir.

Yön 1- Sağlık sistemleri, COVID-19 vakaları-
nı önlemek, teşhis etmek, izole ve tedavi etmek 
amacıyla gereken tüm hizmetlerini daha önce ol-
duğu gibi yürütebilmek amacıyla hazır bekleme-
lidir.  Sağlık sistemi potansiyel bir artışa hazırlıklı 
kalmalıdır; geçiş sırasında akut ve yoğun bakım 
tesislerinin kullanımında “esneklik” oluşturmak 
gerekir.

Yön 2- Sağlık sistemlerinin salgın sırasında 
COVID-19 bakımı sağlamak için ötelenmiş 
hizmet talebini ele alması gerekmektedir. Ülkeler 
temel sağlık hizmetlerinin devamı için büyük 
gayret gösterseler dahi, rutin hizmet sunumunun 
kesintiye uğraması, yeni hizmet sunumu 
platformlarının avantajlarından yararlanma 
zorlukları ve enfeksiyon korkusu nedeniyle hizmet 
kullanımında düşüşlerle ilgili artan bildirimler 
vardır. Yakalama programları bağışıklama için bir 

öncelik olarak düşünülmelidir. Ayrıca, çoğu sağlık 
sisteminin gecikmiş veya ihmal edilmiş akut 
durumlar, koruyucu sağlık hizmetleri ve kronik 
hastalıkların yönetimi hizmetlerine talep artışı 
görmesi muhtemeldir. Akıl sağlığı hizmetlerine 
artan ihtiyaç gözlenecektir. Sağlık hizmetlerinin 
ekonomik durgunluğun uzun vadeli sağlık 
etkileri ile ilişkili olarak artan ihtiyaç ve taleple 
karşılaşması da muhtemeldir.  Çift yönlü hizmet 
sunumunu güçlendirmek amacıyla aşağıdaki 
politikalar doğrultusunda hareket edilebilir: 

1. Genişletilmiş (çift yönlü) gösterge tablosu 
oluşturun
Hizmet kullanım paternleri ve hem COVID-19 
hem de COVID-19 dışı mortalite ile ilgili temel 
izleyici göstergeleri tanımlayın 

2. COVID-19 yanıtı için hazırlığa devam edin 
• Vakaların tanımlanması, izolasyonu, test, tedavi 
ve izlemleri ve temaslıların karantinaya alınması 
konularında kapasiteyi daha da artırmak için dar-
boğazları ele alın
• Halk sağlığı ve laboratuvar hizmetlerinin kapa-
sitesini birinci basamak sağlık hizmetleri ile güç-
leri birleştirmek yoluyla dalgalanmaya yanıt verir 
hale getirin, süreçlere yardım amacıyla mobil hiz-
metler ve dijital teknolojileri tahsis edin
•Kendi sağlık ve refahlarını korumak için insan-
ları cephe çalışanları haline gelebilmeleri için et-
kinleştirin, toplulukları sürece katın
• Yeni senaryolarla dalgalanma talebini tahmin 
edin, malzemeleri mevcut kapasite ve üretim ve/
veya tedarik olarak üçgenlere bölerek ele alın 
• Akut ve yoğun bakım kullanımı için adım adım 
elastik ve esnek bir plan oluşturun
• Geçici tesisleri gözden geçirin ve kullanımlarını 
yeniden düşünün; 
1) izolasyon önlemlerine yardımcı olmak için 
(hafif vakalar, taburcu edilen savunmasız vakalar) 
2) maksimum enfeksiyonun önlenmesi ve kontro-
lü için ayrı hasta akışları uygulamak için  
3) Oluşabilecek yeni pikler için ha-
zırlık yapılmasını sağlamak için 
• Ulusal düzeyde kaynakların mobil bir ha-
vuzunu oluşturun ve sürdürün (ör: vantilatör-
ler, kişisel koruyucu donanımlar, personel vb.) 
ve potansiyel yeni bir salgında gereken böl-
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gelere yeniden dağıtım protokolü hazırlayın 
•Ek gelir amacıyla finansal mekanizma geliştirin 
(ör: hazırlık bedeli vb.)

3. Sağlık hizmet sunumunu yeniden ele alın
• Ruh sağlığı sorunların da içerecek biçimde kro-
nik hastalıklarla ilgili baskılanmış talep ve erte-
lenmiş bakım arayışına yanıt vermek için temel 
sağlık hizmetlerini geliştirin ve kaynak sağlayın
• Yüksek riskli bireyleri belirlemek ve hizmet 
götürmek için “birinci basamak sağlık hizmetini 
kullanan nüfus için yönetim bilgi sistemlerini” 
proaktif olarak kullanın
• Hizmet sunum platformlarını (video, te-
lefon, internet) çoğaltın ve verimli hale ge-
tirin, bunlarla görev paylaşımını keşfe-
din ve uygulama kapsamının genişletin 
• Yaşlı bireylere ev destekli, kapsamlı destek sağ-
lamak amacıyla birinci basamak sağlık hizmetleri, 
sosyal hizmetler ve sosyal bakım arasındaki koor-
dinasyonu güçlendirin, personel sayısını artırın, 
çapraz eğitim ve hızlı öğrenme döngüleri sağlayın 
• Bakım aramanın önündeki engelleri belirleyin 
ve kaldırın

4. Enfeksiyon önleme ve kontrol mekanizmala-
rını sistem düzeyinde tekrar kontrol edin 
•Sağlık çalışanlarını, hastaları veya sakinlerinin 
tümünü korumak amacıyla bakım evleri, rehabi-
litasyon ve ruh sağlığı merkezleri gibi uzun süreli 
bakım tesislerini enfeksiyon önleme ve kontrol 
mekanizmalarını ele alın
• İlerde ortaya çıkabilecek potansiyel salgınlar 
için, hasta güvenliğini ve bakım kılavuzlarını 
geliştirin, personeli eğitmeye devam edin ve CO-
VID-19’a özel klinik karar yardımcılarının sistem 
düzeyinde mevcudiyetini sağlayın
• Sistem üzerinden hasta akışlarını yeniden düşü-
nün ve tesis düzeyinde enfeksiyonun önlenmesi 
ve kontrolünde eksiklikler varsa hastaları ayrı 
ayrı tutun
• Tüm hasta ve lojistik döngülerini ayrı bakım 
alanları olarak yeniden ele alın: acil servis, yata-
rak  hizmet veren ameliyathaneler, ayaktan tedavi 
ve evde bakım hizmetleri gibi.

• Tesisin tüm alanlarına idari kontroller, çevre / 
mühendislik kontrolleri kontrolleri yapılmalı ve 

kişisel koruyucu ekipmanların rasyonel kullanım 
için ortam sağlanmalıdır
• Personeli enfeksiyon önleme ve kontrolü konu-
sunda sürekli ve yeniden eğitin
• Sağlık iş gücüne ve kronik hastalara düzenli ola-
rak test yapmayı ciddi olarak değerlendirin

5.Sağlık işgücünün servis ihtiyaçları ile uyum-
lu olabilmesi amacıyla techizat, ayarlama ve 
destek için stratejik yaklaşımlar geliştirin 
•Özellikle halk sağlığı ve birinci basamak sağ-
lık hizmetlerinde olmak üzere, sağlık profes-
yonellerinin hizmet pratiklerinin gereklerine 
ve verilen eğitimin buna uyumunu iyileştirin 
•İş gücünün hazırlanması, düzenlenmesi ve mobi-
lize edilmesinde esnekliğine öncelik verin
•Sağlık ve sosyal bakım iş gücünün ücretlerine, 
hizmete dayalı eğitim destekleri ve psikososyal 
desteklerine kaynak artırımı yapın
• COVID-19 ile yüzyüze olan iş gücünün ruh sağlı-
ğı problemlerinde nasıl desteklenmesi gerektiğine 
özel olarak odaklanın (ör.yardım hatları, psikolo-
jik destek) ve sosyal destekler (mali ve ayni destek) 
•Hastalıktan sonra işe dönüş politikaları geliştirin 
ve yüksek yoğunluklu ve düşük yoğunluklu ma-
ruziyetler arasında dönüşüm sağlayın

Sosyal ve Davranışsal Perspektifler
Sosyal ve davranışsal anlayışlardan yararlanmak 
(tesir edebilme yeteneği), geçiş süreci cevabının 
temel direği, dayanağıdır. Geçiş aşamasının etkili 
yönetilebilmesi ancak kamuoyu etkili bir şekilde 
angaje ve önlemleri desteklemeye ve uygulan-
makta hazır ise mümkündür. Virüsun bulaşma 
paternleri nihayetinde insanların nasıl davrandık-
larına çok bağlıdır. Çoklu psikolojik, toplumsal 
ve kültürel faktörler COVID-19 geçiş yanıtını 
planlarken sürekli değişen karmaşıklığı artırır. 
Risk algıları bireylerin kararlarını ve tehditlerin 
değerlendirmesini etkiler ve yetkililer tarafından 
iletilen bilgiye uyumunu ve talimata uygun dav-
ranışını olumsuz etkileyebilir. Yetersiz zamanlan-
mış ve yönetilen bir geçiş ortaklaşa olarak elde 
edilen kazanımları tehdit edebilir. Salgın ve onun 
kısıtlamaları zihinsel ve fiziksel iyilik durumunu, 
refah, sosyal uyum, ekonomik istikrar, bireysel ve 
toplumsal dayanıklılık ve güveni etkilemiş olabi-
lir. Bu karmaşık bağlam içinde, insanların ve top-
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lulukların nasıl, neden ve hangi bağlamda cevap 
verdiğini anlamak yetkililerin;
•İstenmeyen senaryoları tahmin etmesi-
ne ve hafifletme önlemlerini başlatmasına, 
•Bilgili, güvenli, kabul edilmiş ve dolayısıy-
la daha etkili pandemik müdahale önlemleri 
uygulamasına olanak sağlar.
Bireylerin ve toplulukların fikirleri geçiş planla-
ması için değerli bir kaynaktır. Sağlık yetkilileri 
araştırmalar, çevrimiçi anketler yoluyla kamu-
oyunun bilgi ve risk algısını, tepkisini sürekli 
ve gerçek zamanlı olarak ölçmeli, dinlemelidir. 
Bunlar kısıtlamalarla ilgili algıları, kabulü, bil-
gilendirme ihtiyaçlarını ve yanlış algılamaları 
anlayabilmek için kullanılabilir. Bu bilgi, sağ-
lık otoritelerinin toplumun belirli bölümlerine 
uygulanan pilot test uygulamalarına nasıl tep-
ki vereceğini tahmin etme ve erken, hızlı bir 
şekilde düzeltme ve hafifletme imkânı sağlar. 

Sosyal ve Ekonomik Etkileri Hafifletmek
Ortaya çıkan ekonomik kriz toplumların sağlı-
ğı ve refahına tehdit oluşturur. İnsanların evde 
kalmasını ve eğriyi düzleştirerek ve pandeminin 
ölüm oranını en aza indirmeyi amaçlayan büyük 
ölçekli kısıtlamalara uymasını sağlamak için ai-
lelere gelir desteği sağlamak için acil eylem çok 
önemlidir. Benzer şekilde, hükümetlerin krizin 
sosyal etkilerini azaltmak amacıyla benzeri görül-
memiş ekonomik toparlanma planlarını devreye 
sokmaları gereklidir. Sağlık ve ekonomik şoklar 
birbiriyle yakından ilgilidir. Ülkeler pandeminin 
yayılmasını ne kadar erken kontrol ederse, sağ-
lık ve ekonomik şokların sonuçları daha sınırlı 
olacaktır. Ekonomik şok ne kadar büyük olursa, 
olumsuz sağlık ve sosyal etkiler de o kadar büyük 
olacaktır. Ekonomik şok ele alınmazsa, insanların 
sağlığını daha da zayıflatabilir.

Sosyal ve ekonomik etkinin aşamaları 
•Uluslararası deneyim, sağlık ve ekonomik şokları 
azaltmak en çok ihtiyacı olan insanları belirleyerek 
ve destekleyerek mümkündür; çünkü şoklar her-
kesi eşit olarak etkilemez. Geçiş aşamasında tüm 
karar alma bakışlarında bu bireylere ve bu dönem-
de en savunmasız ve muhtemelen en çok göz ardı 
edilen nüfus gruplarına özel önem verilmelidir. 
•Toparlanma farklı bir ekonomiye yol açmalıdır: 
iyilik durumunu belirleyen- daha eşit, kapsayıcı 

ve sürdürülebilir- sağlık, sosyal ve çevresel koşul-
lar yeni normalin gelişiminde merkez olmalıdır. 
Bu konu Birleşmiş Milletler COVID-19’un sos-
yo-ekonomik etkisine yanıt çerçevesi içinde ortak 
sorumluluk ve küresel dayanışma vurgusuyla yer 
almıştır.
•Sağlık sistemi yanıtı kritik olmakla birlikte, sağ-
lık sektörünün dışındaki kamu politikası kolları 
maliye politikasından ve sosyal korumadan so-
rumludur. Sosyal koruma sistemleri daha zayıf 
olan ülkeler sağlığa verilen yanıtlar ve ekonomik 
şoklarla daha fazla mücadele eder. Daha esnek 
sağlık ve sosyal sistemler oluşturmak kamunun 
her ikisi için de sürekli artan fon ayırmasını ge-
rektirir. Bu politik bir seçimdir.
•Orta vadede ekonomik iyileşme sağlık ve sos-
yal koruma sistemleri için mali kemer sıkma 
haline gelmemelidir. Aşırı morbidite ve morta-
liteyi azaltmak ve COVID-19 nedeniyle sağlık 
eşitsizliklerinin artmasını önlemek için topar-
lanma çabaları ve geçiş önlemleri aşağıdaki kar-
şılıklı güçlendirici önceliklere odaklanmalıdır: 
•Sosyal yapıyı güçlendirin: Güçlü bir sosyal yapı 
toplumsal katılım ve bağlılığı teşvik eder. Yaşam 
boyunca sağlık ve sosyal bakım ihtiyaçlarının eşit 
olarak karşılanmasını garantiye alarak bireylerin 
ve ailelerin sağlığını ve iyileşmesini destekler. 
• Yerel düzeyde yaşlılar ve evsizler için gönüllü 
programları sürdürün; toplum temelli  organizas-
yonlara ve sivil toplum kuruluşlarına finansal des-
teğe ve toplumun toparlanmasına öncelik verin. 
• Temel ihtiyaçlarla ilgili desteklere ve öğren-
me dahil servislere erişim için, internet eri-
şimi olmayanlara internet erişimini sağlayın. 
•Çocukları ve gençleri de içerecek biçimde güvenli 
konutlara erişimi sağlayın ve geliştirin, aile içi is-
tismara maruz kalanlara yardım hatları oluşturun, 
bu hizmetleri sağlayanlara finansal destek verin. 
•Özellikle kimsesiz çocuklar olmak üzere 
çocukların gelişimsel kilometre taşlarından 
mahrum kalmamaları için erken yaş programla-
rını uyarlayın. 
•Sosyal yardım reçeteleri ve akran destek me-
kanizmalarını kullanarak, birinci basamakta ve 
toplumsal çerçevede ruh sağlığı müdahalelerini 
artırın. 

•COVID-19’un direkt etkilerini en aza indirmek 
için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini artırın.



145

Sağlık ve Toplum  Özel Sayı Temmuz - 2020

•Ekonomik refahı koruyun: Ekonomik refah, orta 
ve uzun vadede geçim garantisi ve sürdürülebi-
lirliği teşvik ederken, ihtiyacı olan herkes için fi-
nansal koruma sağlar. Bu yoksulluk oranlarındaki 
artışı ve hem işgücü piyasalarındaki beceri taba-
nının hem de sektörler arası ekonomik kapasite-
nin bozulmasını önleyerek sağlık ve iyileşmeyi 
destekler. 
• Yiyecek, yakıt ve barınak dahil temel sağlık 
ürünlerine erişimin sağlanmasındaki boşlukları 
doldurmak üzere sosyal korumanın kapsamını 
genişletin ve sürdürün.
•Sosyal fayda elde etmek amacıyla fiziksel mesa-
fe ve diğer COVID-19 önlemleri ile bağdaşmayan 
idari engelleri azaltın. 
•Gelir garantisini artırarak olabilecek vaka artış 
dalgalarını ve geçiş dönemini destekleyin.
•Mevcut istihdamı ve işe erişimi koruyarak işgü-
cü piyasasının toparlanmasını, düzelmesini ve ye-
niden canlanmasını destekleyin ve bunların cinsi-
yete duyarlı olmasını sağlayın.
•Güçlü bir sosyal çerçeve ve ekonomik ortamı 
sağlamak için barışı ve istikrarı koruyun. Bu CO-
VID-19 geçiş sürecinde fiziksel güvenlik ve insan 
haklarının korunması ve geliştirilmesini garanti 
altına alarak sağlık ve iyileşmeyi destekler.

Kesişen kolaylaştırıcılar: yönetim, veri analizi, 
dijital teknolojiler, iletişim Yönetim
COVID-19 geçiş aşamasını yönetmek, mevcut 
yönetişim mekanizmalarını birbirine bağlamayı 
ve karmaşıklık ortamında yönetmeyi gerektirir. 
COVID-19 acil durumu çoğu ülkenin kısa süre-
de etkinleştirdiği top yekün bir devlet yönetimini 
gerektirir. Geçiş aşamasında acil durum yanıtı de-
vam etmeli, halk sağlığı ve sağlık hizmetleri kapa-
sitesi, birey ve toplumun toparlanması ve davra-
nışsal sınırlar ve ekonomik ve sosyal etki ile ilgili 
hususlarla dengelenmelidir. Bunu başarmak için 
acil müdahale yönetim mekanizması, halk sağlı-
ğı ve sağlık hizmetleri yönetişim mekanizmaları, 
sağlık ve refah için toplum eylemi, ekonomik ve 
sosyal etkinin azaltılması mekanizmaları ile bağ-
lantılı olmalıdır. Bu yönetimin yatay doğasını ko-
rumak anlamına gelir. Bu karmaşıklığın ortasında, 
açık, belirlenmiş görev ve sorumluluklarla etkili 
koordinasyon mekanizmaları elzemdir. Kısıtla-
maların değişmesi (hafifletme/yeniden başlatma), 
önceden sınırları iyi belirlenmiş hazır bekleyen 

sorumluluklar ve hesap verebilirlik paydaşlar ta-
rafından bilinmeli ve kabul edilmelidir. Görevlen-
dirmelerin şeffaf bir şekilde önceden planlanması 
katılımı ve desteği teşvik etmek amacıyla haya-
tidir.

Veri analizi
İstenen sonuçları elde etmek için halk sağlığı 
kararları veriye dayalı olmalıdır. Dikkate alınma-
sı gereken bir nokta ulusal ve bölgesel düzeyde 
farklı veri ve bilgi sistemlerinin entegrasyonu, 
COVID-19’un etkisinin farklı tematik (konuya 
özel) kollardan yakından izlenmesidir: güçlü sür-
veyans sistemleri, esnek ve uyarlanabilir sağlık 
sistemleri, sosyal ve sosyal davranışsal kavrayış-
lar ve olumsuz sosyal ve ekonomik etki.

Ülkeler COVID-19 durumunun ve etkilerinin iz-
lenmesi için ülke düzeyinde anlaşılır ve gerçek 
zamanlı uygun bir gösterge seti oluşturmalıdır: 
göstergeler cinsiyete, yaş ve sosyoekonomik du-
ruma göre dağılmalıdır. Bu veri kontrol paneli 
aşağıdakilere göre gruplara ayrılmış farklı değiş-
ken setleri ve göstergeler içermelidir:
• Halk sağlığı ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının 
epidemiyolojisi, kapasitesi ve doygunluğu: pan-
deminin etkisini ve dönüşümünü izlem
• Hizmet kapsamı ve sunum göstergeleri-
nin genişletilmiş (çift yönlü) gösterge tablo-
su: Çift yönlü sağlık sistemini yönetebilmek 
amacıyla hem COVID-19 hem de COVID-19 
dışı hizmet kullanım paternleri ve ölümlerini iz-
lemek için işaret anahtar göstergeler kullanma 
•Davranışsal bilgiler: Hem halkın önlem-
lere uyum sağlama istekliliği ve yeteneği-
ni hem de çeşitli önlemlerin toplumun men-
tal ve fiziksel durumuna etkisini izleme 
• Sosyal ve ekonomik göstergeler. Özel dikkat 
göstererek sosyal ve ekonomik etkinin sosyal ko-
ruma, ekonomik sonuçlar, barış ve toplumun gü-
venliği üzerine etkisinin izlenmesi

Bu gerçek zamanlı izleme, ülkeler ve ortaklar ta-
rafından COVID-19 geçiş ve toparlanma dönemi-
ni veri ve bilgi sağlayarak doğru bir şekilde izle-
mek için hayatidir.

Dijital teknolojiler
Dijital teknolojiler devletler tarafından kendi 
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ulusal COVID-19 yanıtı çabalarının ayrılmaz bir 
parçası ve ülkelerinin geçiş aşamasında koruma ve 
kontrol için geleneksel halk sağlığı yaklaşımlarına 
destek olarak aktif olarak kullanılmaktadır. Uygun 
dijital çözümlerin kullanımı sağlık sistemlerine ve 
halk sağlığı kapasitesine tamamlayıcı ve destekle-
yici olabilir: özellikle hastalara güvenli ve uzaktan 
bakım sağlanması, halkla güvenilir bilgi paylaşımı 
ve kişilerin hastalığı anlamaları ve bir dizi yanıt 
önlemini desteklemeye yardımcı olması gibi. Bu 
dijital çözümlerin insan haklarına saygı ve ilgili 
tüm gizlilik düzenlemelerine uyduğu son derece 
önemlidir. Bu araçların önemli bir özelliği ülke-
lere COVID-19 kontrolünde ilerlemeyi izlemek 
için zamanında ve güvenilir bilgi sağlar ve gerçek 
zamanlı bilgiye dayalı kararları destekler. Uygun 
test stratejileriyle birlikte, bu uygulamalar ve diji-
tal çözümler özellikle virüs dolaşımının seviyesi, 
fiziksel mesafe uygulaması ve büyük ölçekli halk 
sağlığı önlemlerinin etkililiğin değerlendirilmesin-
de, kısıtlayıcı stratejilerin kolaylaştırılmasına yö-
nelik adımların duyurulması aşamalarında yararlı 
olabilirler. Mobil temaslı izlemine son zamanlarda 
artan ilgi vardır; özellikle pozitif COVID-19 tanı-
sı alan bireylerin temaslılarının manuel izleminin 
zorlu bir süreç olması bakımından süreci kolaylaş-
tırmak adına farklı ülkeler tarafından araştırılma-
ya başlanmıştır. Birçok kişinin bu uygulamaların 
gizliliği ile ilgili endişeleri olmalarına rağmen, 
işlevsel ve değerli katkılar vermeleri için kişisel 
tanımlama gerektirmezler. Bu tür çözümlerin et-
kinliği ve etik sonuçları henüz araştırılmaya baş-
lanmıştır.  Anlamlı sonuçlar vermesi için   nüfusun 
%40-70’inin bu teknolojiyi aktif olarak kullanması 
gerektiği tahmin edilmektedir. Bunun sağlanma-
sı için, çözümlerin ve veri kullanımlarının şeffaf 
hale getirilmesi ve kullanım için kamu güveninin 
tesis edilmesi gereklidir. Bir pandemi şartlarında 
istisnai durumlar sağlanan dijital çözümlerin kul-
lanımına izin verir; etik ve gizlilik yönden gerekli 
güvenlik önlemlerinin alınması ve bir gözetim me-
kanizması kullanılması şartı ile. Aşağıdakiler bu 
tür dijital çözümlerin tasarımı ve uygulanması için 
göz önünde bulundurulmalıdır: 
• Yürürlükteki mevzuata ve gizliliğe uygun düzen-
lemeler yapın
• “Katılmayı tercih” esasına göre faaliyet gösterin
• Basit ve anlaşılabilir dil kullanan aydınlatılmış 
onam alın

• Saklanan ve iletilen tüm verilere uygun güvenlik 
önlemleri uygulayın
• Toplanan verilerin yalnızca belirtilen amaç 
için kullanılmasını ve  kısa süre içinde geri dö-
nülmez bir şekilde yok edilmesini garantiye alın 

İletişim
İletişim yaklaşımının doğası davranış değişikliğini 
etkilemeye ve acil önlemlerle ilgili karar alma sü-
reçlerine katılımı teşvik etmede anahtar olmasıdır.

İletişim basit olmalıdır. Sağlık yetkilileri iletilerin 
onları alan kişiler tarafından anlaşıldığından emin 
olmak için mekanizmalara sahip olmalıdır. Ayrıca, 
ülkeler kötü-yanlış bilgileri belirleyecek ve genel 
bir iletişim stratejisinin bir parçası olarak infode-
mikleri (bilgi salgını) yönetecek mekanizmalara 
sahip olmalıdır.

Zamanında, etkili, kanıta dayalı ve dürüst iletişim 
halkın güvenini sağlamak için gereklidir. Yanlış 
beklentileri arttırmamak ve insanların geçiş ev-
resinde kısıtlayıcı önlemlerin kaldırıldıktan sonra 
hastalığın yeniden canlanması durumunda tekrar 
uygulanabileceği dönemlerden geçmek demek ol-
duğunu anlamalarına yardımcı olacak yollar bul-
mak önemlidir. Ülkeler, insanları riskler konusunda 
bilgilendirme ve büyük ölçekli halk sağlığı önlem-
lerinin hafifletme veya yeniden başlatma konusun-
da şeffaf bir yaklaşım geliştirmeye teşvik edilirler. 
Risk iletişimi, risk algısının altta yatan faktörleri-
nin, risk tutumları ve iletişim otoritelerine güve-
nin sağlam bir şekilde anlaşılmasına dayanmalıdır. 
Sağlık yetkilileri medyaya ulaşmalı, kritik rollerine 
vurgu yapılmalı ve geçiş döneminin belirsizlik ta-
şıdığının ve önlemlerin çift yönlü olarak geçiş gös-
terebileceğinin vurgulanması gereklidir.Son sözler 
Geçiş, halk sağlığı ilkeleri, ekonomik ve toplumsal 
gereklilikler tarafından yönlendirilmelidir. Geçiş 
fazı ulusal, bölgesel ve hatta toplumdaki risk de-
ğerlendirmeleri esasına göre sürekli ayarlanabilen 
esnek bir yanıt gerektirir. Bu esnek yanıt, hastalık 
bulaşının sağlık hizmetleri tarafından rahatlıkla 
baş edilebileceği bir seviyeyi ve önlenebilir mor-
talite ve morbiditeyi en aza indirecek bir düzeyi 
garanti altına almalıdır.

COVID-19 yanıtının geçiş süreci “herkese uyan 
tek beden” yaklaşımı ile yönetilemez; hastalık bu-
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laşma paternlerinin eşsiz kombinasyonları, halk 
sağlığı ve sağlık hizmetleri kapasitesi, toplumsal 
davranış ve ekonomik kaygılara bağlı olarak ül-
keler algılanan riskler ve faydaları da dikkate ala-
rak farklı zamanlamaları ve adım adım yaklaşımı 
benimsemeyi seçebilir.  Geçişin ne zaman, nerede 
ve nasıl olacağına ilişkin kararlar bulaşın stabil 
olduğu, düşük ya da hiç olmadığı mümkün olan 
en iyi kanıtla yürütülmelidir. COVID-19 yeni bir 
virüstür ve hala çok fazla belirsizlik bulunmakta-
dır. Bu   belirsizliğin farkında olarak, politikalar 
ortaya çıkan güncel kanıtlar doğrultusunda gün-
cellenmelidir (11).

Yazarın son sözleri: Bu süreç hem ülke hem de bi-
reysel düzeyde küresel salgın ve diğer afetlere ha-
zır olmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koy-
muştur. Tüm dünyada değişik sağlık sistemlerinin 
hangi sorunları yaşadığı, güçlü ve zayıf 
yönlerinin gerçek zamanlı olarak ortaya çıktığı 
gözlemlenmektedir. Ülkemiz özelinde yatak ve 
yoğun bakım kapasitemiz güçlü görünüyor olsa 
da, maliyet- etkilik açısından hastanelerin ayrıca 
değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Süreç sonun-
da ülkelerin sağlık sistemlerini yeniden ele alma-
sı gerekli olabilecektir. Bir salgına sadece sağlık 
hizmetleri yönünden hazır olmanın yetmeyeceği, 
buna ekonomik olarak da hazır olunması gerekti-
ği güçlü şekilde hissedilmektedir.
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