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Amsterdam-Amstelland Güvenlik Bölgesindeki Koronavirüs Tedbirleri

Sevgili Amsterdamlılar,

Hükümet koronavirüse karşı ek tedbirler almaktadır. Bu mektupta sizi bu tedbirlerin
Amsterdam-Amstella bölgesi için doğurduğu sonuçlar hakkında bilgilendirmek istiyorum.
Koronavirüs artık sadece tıbbi bir problem değildir. Alınan tedbirler sosyal hayatımız üzerinde
önemli bir etki yaratmaktadır.
Bildiğiniz gibi şu anda çocuklar okula veya kreşe gidemiyor. Bu durum gelecek dönemde
birçok ebeveynin ve çocuğun günlük hayatını değiştirecek. Kreş hizmetleri sadece “kritik
mesleği” olan (ör. sağlık çalışanı olan veya polis birimlerinde çalışan) ebeveynler için
verilebilmektedir. Okullar ve kreşler mümkün olduğu ölçüde çocuk bakımı hizmetleri vermek
için ellerinden geleni yapmaktadır, ancak her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışıyor duruma
gelmesi biraz zaman alabilir. Sorusu olan ebeveynler varsa, doğrudan okul veya kreşle
iletişime geçilmesi en doğrusu olacaktır. Öncelikle ilkokullardaki Grup 8 ve de sınavlara
hazırlanan orta okullardaki ve meslek liselerindeki (MBO) öğrenciler için olmak üzere, birçok
okul evdeki çocuklar için uzaktan eğitim düzenlemektedir.
Hükümet ayrıca bir dizi ek önlemi de uygulamaya sokmuş bulunuyor. Bunlar tüm AmsterdamAmstelland Güvenlik Bölges’ni, yani Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, OuderAmstel ve Uithoorn belediyelerini kapsayan acil kararnamede yer almaktadır.









100 kişiyi aşan toplanmalar yasaklanmış bulunmaktadır. Bu durum müzeler, konser
salonları, tiyatrolar, spor kulüpleri ve spor müsabakaları gibi kamuya açık yerler için de
geçerlidir. Bu yasak toplu taşıma, süpermarket ve büyük mağaza gibi alışveriş mekânları,
resmî daireler veya sağlık kuruluşları için geçerli değildir.
Tüm restoranlar ve kafeler kapatılmış olup, halkın buralarda toplanmasına izin
verilmemektedir. Restoranların veya kafeleri mutfakları sadece mal kabulü ve teslimat için
açık kalabilir. Ancak kalabalıklardan kaçının, başkalarına çok yakın durmayın ve yiyecek
ve içeceğinizi aldıktan sonra buralardan ayrılın.
İkili işlevi olan (kafesi olan kitapçılar gibi) mekânlarda yiyecek veya içecek sunulmasına
izin verilmemektedir.
Oteller sadece geceyi orada geçiren misafirlerine yemek servisi yapabilir.
Kafeler sadece yanında götürülecek siparişler için açılabilir.
Spor kulüpleri ve spor salonları (spor sahaları ve spor tesisleri), yüzme havuzları, salonlar
ve oyun sahaları ile saunalar kapalı kalacaktır.
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Üçüncü şahıslarla veya üçüncü şahıslar için ücret karşılığında seks hizmetleri veren ya
da ticari amaçlı olarak erotik/pornografik teşhirde bulunan işletmeler kapalı kalacaktır.
Dışarı çıkabilir, biraz alışveriş yapabilir veya köpeğinizi gezdirebilirsiniz, ancak mümkün
olduğunca başkalarıyla aranızda 1,5 metrelik bir mesafe bırakmaya özen gösterin.

Gerekli yerlerde polisten de yardım alarak, belediye bu kuralların uygulanmasını sağlayacaktır.
Kamu sağlığına risk teşkil edeceğinden, bu kuralların ihlal edilmesini çok ciddiye alıyoruz.
Bu tedbirlerin sizleri ne kadar derinden etkilediğinin farkındayım. Restoranlar ve barlar,
tiyatrolar, müzik mekânları, müzeler ve halka açık büyük etkinlikler günlük hayatlarımızda ve
semtlerimizde önemli bir rol oynamaktadır. İşletmeler ve kuruluşlar şu anda gelirlerinde
dramatik bir düşüşe şahit olmaktadır. Bunlar gelecekleri için endişelenmektedir.
Biz bölgemizdeki işletmeler için ortaya çıkacak ekonomik sonuçların bir değerlendirmesini
yapacağız ve olumsuz sonuçları nasıl sınırlayabileceğimizi değerlendireceğiz. Bununla ilgili
olarak işletmeler ve VNO/NCW, ORAM ve KHN gibi sektörel kuruluşlarla görüşmeler
yapılmaktadır. Ayrıca ilgili bakanlıklarla da yakın temas hâlindeyiz, çünkü ülke çapında daha
kısa çalışma saatleri ve vergi ödemelerinin ötelenmesi dâhil olmak üzere, birçok yardım
organize edilecektir.
Şehir, doktorlar ve Amsterdam Halk Sağlığı Hizmetleri dikkatlerini virüsten etkilenebilecek;
yaşlılar, sağlık kuruluşlarında tedavi görenler, evsizler ve sığınaklardaki mülteciler gibi
gruplara odaklamaktadır. Sağlık sektöründeki herkes özellikle son derece büyük bir baskı
altında bulunduğu hastanelerde olmak üzere, canla başla ve yorulmadan çalışmaya devam
etmektedir. Bu insanların hepsi desteğimizi hak ediyor.
Büyük endişelere rağmen, birçok hemşehrimiz sabır ve dayanışma göstermektedir. Şahit
olduğumuz sivil girişim örneklerinde birçok insan gönüllü olarak yaşlılara, evsizlere veya küçük
çocuğu olanlara yardım etmektedir. Koronavirüse karşı verilen mücadelede gelecek aylarda
hepimizden çok şey talep edilecektir. Sosyal temas konusunda dikkatli olmalıyız, ancak aynı
zamanda birbirimizi kollamalı ve yardıma en çok muhtaç olanlara yardımcı olmalıyız.
Kalbim enfeksiyon kapan ve evde veya hastanede izolasyonda olan tüm hemşehrilerimizin
yanında. Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum.
Saygılarımla,

Belediye Başkanı Femke Halsema
Amsterdam-Amstelland Güvenlik Bölgesi Başkanı
Amsterdam-Amstelland Güvenlik Bölgesi Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel ve
Uithoorn bölgelerinden oluşmaktadır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu ulusal telefon numarasını
arayın: 0800 - 1351

