KONAK BELEDİYESİ CORONAVİRÜS ÇALIŞMALARI

1- 9 Mart itibarıyla Türkiye’de de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Konak Belediyesi
koronavirüs hakkında halkı bilinçlendirme çalışması başlattı. Farkındalık yaratmak için “El
sıkışma, tokalaşma” rozetleri dağıtıldı.
2- İlçe sınırları içinde bulunan liselerde bilgilendirme çalışması yapıldı: 5 bin 500 lise
öğrencisine salgın ve bu süreçte yapılması gerekenler anlatıldı. Okullara bilgilendirici afişler
dağıtıldı.
3- Ortak kullanım alanları dezenfekte edilmeye başlandı. Kurulan dezenfekte ekipleri,
öncelikle halkın toplu olarak bulunduğu pazaryerleri ile nikâh salonlarını da dezenfekte
etmeye başladı. Kültür merkezleri ve semt merkezleri ile diğer belediye birimleri belirli
periyotlarda dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.
4- Mart ayı boyunca toplam 320 bina dezenfekte edildi. Eczaneler, muhtarlık ofisleri, cami,
kilise, sinagog, cemevleri, halkın yoğun kullandığı park ve açık alanlarda da dezenfekte
çalışmaları yapıldı. Çalışmalar düzenli olarak sürdürülüyor.
5- Konak’ın sıklıkla kullanılan ana caddeleri başta olmak üzere mahalle ve sokak aralarını
kapsayan dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Sokak yıkama araçlarıyla tüm sokaklar yıkanarak
dezenfekte ediliyor. Mart ayında 100 mahallede 2000 sokak dezenfekte edildi.
6- Çöp toplama hizmetimizi de ekiplerimiz düzenli olarak sürdürüyor. Konteynerlerimizi
gece vardiyasında dezenfekte ediyoruz.
7- Yüzde 80’lik düşüş görülen nikâh işlemlerinde de gerekli düzenlemeler yapıldı. Törenlere
katılım gelin, damat ve iki şahitle sınırlandırıldı. İki tören arasına dezenfekte için 20 dakika
süre konuldu. Hafta için saat sınırlandırılması yapılırken, hafta sonu nikâhları kaldırıldı.
8- 13 Mart itibarıyla Konak Belediyesi’nin insanları toplu halde bir araya getirecek tüm
kültür, sanat, spor etkinlikleri, kursları durduruldu. Bu bağlamda toplam 152 etkinlik salgın
nedeniyle iptal edildi.

9- Konak Belediyesi zabıta ekipleri esnafa yönelik hijyen denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta,
belediye tarafından bastırılan afişleri de dağıtarak hem vatandaşların hem de esnafın
bilgilendirilmesini sağladı.
10- Pazaryerlerinde ilk günlerden itibaren önlemler maksimum seviyeye çıkarıldı. Hem
pazarcılar hem de vatandaşlar çıplak elle alışveriş yapılmaması ve hijyen konusunda
anonslarla bilgilendirildi. Pazaryeri girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.
11- Pazaryerleri daha sonra İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düzenlendi. Eldiven ve maske
takma zorunluluğu getirildi. Gıda dışı satışı yasaklanırken, tezgâhlar üç metre aralıklarla
kuruldu. Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar oluşturularak, pazaryerindeki vatandaş sayısı
esnafın iki katıyla sınırlandırıldı (en çok). Kontrolsüz giriş çıkışları engellemek için
pazaryerleri bariyerlerle de kapatıldı. Vatandaşların pazaryerlerine giriş için 2 metre
aralıklarla beklemeleri için koridor oluşturuldu.
12- Zabıta ekiplerimiz pazaryerlerini, market ve toplu çalışılan işyerlerini hem maske takma
zorunluluğu hem de sokağa çıkma yasağı getirilen yaş grupları kapsamında denetliyor.
Alışverişe gelen vatandaşlarımıza maske ve eldiven dağıtıyoruz.
13- Konak Belediyesi olarak ürettiğimiz maskeleri mahalle muhtarlıklarımıza da dağıtıyoruz.
14- Park bahçeler atölyelerimizde koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede çalışanları
korumak için yüz koruyucu siperlik üretimine başladık
15- İlçemizde dar gelirli ailelere, her eve 1 adet teslim edilmek koşulu ile 875 adet erzak
kolisi ulaştırdık. Kolilerde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, çay, şeker, tuz, zeytin, sıvıyağ,
makarna, arpa şehriye gibi ürünler bulunuyor. Kolilerimizin dağıtımı aralıksız olarak
sürdürülüyor.
16- 21 Mart tarihinde 65 yaş üstü ve/veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için
getirilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için
iletişim hattı kurduk.

17- Yasak gelmeden önce uyarıları dikkate almayan vatandaşlarımızın parklara gelmelerini
engellemek için parklardaki banklarımızı kaldırdık.
18- Esnafa işgaliye, sağlıkçıya kira desteği sunduk. Esnaftan üç ay boyunca işgaliye bedeli
alınmayacak. Bu desteğin üç aylık rakamsal büyüklüğü 1.5 milyon TL’yi bulacak. Mülkiyeti
Konak Belediyesi’nde bulunan, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının bulunduğu binalardan
da yılsonuna kadar kira alınmayacak.
19- Mülkiyeti Konak Belediyesi’ne ait olan 44 evde oturan Roman vatandaşlarımızdan da
yılsonuna kadar kira alınmayacak.
20- 1. Kadriye Semt Merkezi’mizde Konak Kaymakamlığı işbirliğiyle maske üretimine
başladık. Konak İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenler gönüllülerin de katılımıyla
maske dikiyor. İlk etapta 40 bin adet dikilecek maskeler sahada çalışan personelimize ve
sağlık çalışanlarımıza dağıtılacak.
21- Sağlık çalışanlarımız için Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Özel Gazi Ayşe Altıntaş
Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu ile Alsancak Apart Otel’de 25 odanın tahsis edilmesini
sağladık.
22- Su tüketiminin artması nedeniyle araç yıkama istasyonları haftada iki gün çalışma
konusunda uyarıldı. Ruhsatsız olanlar kapatıldı.
23- Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmadık. Ekiplerimiz pek çok noktaya kuru mama
bırakıyor. Konak’taki kuşlarımı da besliyoruz.
24- Başta Roman vatandaşlarımızın yaşadığı mahaller olmak üzere dar gelirli
hemşehrilerimizin bulunduğu mahlallerde sıcak çorba dağıtımına başladık.
- Park ve bahçeler müdürlüğümüzün atölyelerinde üretilen siperlikleri başta hastanelerimiz
olmak üzere talep edilen yerlere dağıttımaya başladık.
25- Yurtdışındaki kardeş şehirlerimizle salgına karşı dayanışma oluşturmak amacıyla birer
mektup yollandı ve Yunanistan'ın kardeş Drama kenti belediye başkanıyla görüntülü
görüşülerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

BELEDİYEDE ÖNLEMLER:
1- İlk vakanın tespit edilmesinin hemen ardından Konak Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
işbirliğiyle belediye çalışanlarına koronavirüsle ilgili seminerler düzenlendi.
2- Ortak kullanım alanları dezenfekte edildi, tüm binalarda katlara dezenfektanlar
yerleştirildi.
3- Önlemler kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından 12 yaşından küçük
çocuğu olan kadın çalışanlara 30 Mart tarihine dek idari izin verildi. 23 Mart’tan
itibaren ‘Nöbetçi Personel’ çalışması da devreye alındı: Her birim için işin aksamaması
esası göz önünde bulundurularak çalışan sayısı azaltıldı.
4- Konak Belediyesi personelinin sağlık durumu giriş çıkışlarda temassız ateş ölçerlerle
ve belediye sağlık görevlileri aracılığıyla takip ediliyor. Konak Belediyesi sağlık
çalışanları hizmet binalarımızdaki 5 odada hizmet veriyor. Odalar düzenli olarak
dezenfekte edilirken, sağlık çalışanlarının önlük, tulum, maske, gözlük, eldiven, galoş
ve dezenfektan kullanımı sağlanıyor.
5- Konak Belediyesi yemekhane ve restoranları önlemler çerçevesinde kapatıldı.

6- Sosyal Yardım İşleri ile Sağlık İşleri müdürlüklerimizin daha önce yaptığı çalışmaları
sürdürmeleri için çabalıyoruz.
7- Konak’ta tek başına ve zor şartlar altında yaşayan 62 yaşındaki hemşehrimizin evini
temizleyip dezenfekte ederek gıda ve eşya yardımında bulunduk.
8- Mart ayında 34 hastamıza rutin evde sağlık hizmeti sunuldu. 33 hastamıza rutin sağlık
kuruluşlarına gidiş-dönüş servis hizmeti sunduk.
9- Toplantılarımızı video konferanslarla sürdürüyoruz.
10- Tüm çalışmalarımızı ve hükümetin aldığı kararları tüm sosyal medya hesaplarımızdan ve
internet sitemizden hemşehrilerimize duyuruyoruz. “Evde Kal” çağrımızı yineliyoruz.
11- Belediyemiz iletişim hatlarına salgınla ilgili olarak gelen talepleri de hızla karşılamaya
çalışıyoruz. Mart ayında gelen 5675 talepten 4600 tanesi çözüme ulaştırıldı.
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