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KRITIK SOSYAL HIZMETLER

San Francisco, CA, ABD

San Francisco'da evsiz kalan insanlar için izole çadır kampı, 
çadırlar ve hayatı kolaylaştıran şeyler için fiziksel mesafe işaretleri 
sağlamaktadır. 

Fotoğraf: Justin Sullivan/Getty Images  

Kritik hizmetler için yol yatağında 
ayrılmış mekan (gıda, tıbbi, temizlik) 

Sıraya girme alanlarını gösteren 
işaretlemeler

Kısa dönemli kullanım için hafif 
ayırıcı ve uzun dönemli kullanım 
için ağır ayırıcı
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Gıda,temizlik,sağlık malzemelerini 
dağıtacak kritik ve sosyal hizmetler için 
geçici mekan sağlayın.

UYGULAMA YERI 
• Pazarlar, sağlık ocakları toplum merkezleri ve toplu taşıma 

durakları gibi temel varış yerlerinin yanı.
• İlave kapasite gerektiren hastanelere veya sağlık birimlerine 

bitişik yerler.
KILIT ADIMLAR
• Şehrin demografik/sağlık verilerine dayalı olarak ilgili yerleri 

ve sağlık birimi yerlerini belirleyip önceliklendirin.
• Nerelerde kapasite artırmanın gerekli olabileceğini tahmin 

etmek üzere yerel sağlık birimleriyle çalışın.
• Çadırlar, dağıtım merkezleri veya mobil istasyonlar kurmak 

üzere sokakları tamamen veya kısmen kapatın.

UYGULAMA SÜRESI: Birkaç günden birkaç haftaya kadar.

UYGULAMADA KALIŞ SÜRESI: Birkaç saatten birkaç aya 
kadar.
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São Caetano, Brezilya

São Caetano, toplu taşıma duraklarının yakınında hijyen 
istasyonları kurdu. 

Lenasia, Güney Afrika

Güney Afrika, Johannesburg'un güneyindeki Lenasia'da çabuk 
kurulan çadırlarla test yerlerini genişletip bekleme alanlarını 
daha geniş bir alana yayıyor.
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• Her semt/sağlık birimi için hangi hizmetlere öncelikli olarak ihtiyaç duyulduğunu belirleyin.
• Gereken hizmetleri sunmak üzere (kısa veya uzun dönemli) dönüştürülebilecek en ilgili alanları ve 

yerleri belirleyin.
• Çadırları, istasyonları ve mobil sağlık merkezlerini göz önünde bulundurun. 
• Belirlenen noktalarda hangi hizmetlerin ne zaman sağlandığına ve bu hizmetlerden nasıl 

faydalanılabileceğine dair net bilgilendirmeler yapın.
• Bulaşmayı azaltmak üzere yalnız yaşayan ebeveynlere ve yaşlılara, hamile, engelli ve vücut direnci 

zayıf bireylere doğrudan gıda dağıtımını göz önünde bulundurun. 
• Sağlık merkezleri test veya tarama istasyonları arasında güvenli toplu taşıma olanakları sağlayın.
• Tıbbi ekipman, gıda maddelerinin soğutulması, ışıklandırma ve diğer elektronik ürünler için gerekli 

olabilecek enerjiye veya jeneratör yerine erişimi göz önünde bulundurun.

• Test veya tedavi kapasitesini bitişikteki sokaklara genişletmek üzere hastaneler ile iletişimde olun.
• Gerektiğinde geçici istasyonlar kurmak üzere mahalleli, yerel dernekler ve esnaf odalarıyla işbirliği 

yapın.
• Afiş asmak ya da bölge sakinleriyle güvenli biçimde irtibata geçmek üzere bölgedeki yardım 

kuruluşlarıyla işbirliği yapın. 

• Sunulan hizmete yer sağlamak için sokağı tümden veya kısmen araç erişimine kapamayı, kaldırımları 
genişletmeyi veya park şeritlerini kullanmayı göz önünde bulundurun. Çadırlar veya istasyonlar araç 
trafiğine bitişik olduğunda fiziksel ayırıcı sağlayın ve trafiği sakinleştirici stratejiler kullanmayı göz 
önünde bulundurun.

• Fiziksel mesafe gerekliliklerine uymak üzere hizmet alan veya bekleyen insanlar için yeterli alan ve 
işaretler sağlayın. 

• İstasyonu ve hizmeti vurgulamak üzere, gerektiğinde çok dilli, geçici tabelalar ve işaretler kullanın.

• Temel kriterler: bekleme alanlarında yığılma, hizmet talebi ve kapasitesi.
• Düzenlemeleri belirlemek üzere paydaşlarla görüşün ve en çok talebin hangi hizmetlere yönelik 

olduğunu değerlendirin.

Planlama

Kentli Katılımı

Tasarım + 
Uygulama 

Değerlendirme 




