COVID-19 MÜDAHALE PLANI V-1
GİRİŞ
COVID-19 birçok ülkeyi etkisi altına alırken, mevcut insani krizlerle baş etmeye çalışan ülkeler daha
da zor bir süreçle karşı karşıya kaldı. Türkiye, devam eden ‘Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’na
(3RP)dahil olduğu için, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan ‘COVID-19 Küresel İnsani Müdahale
Planı* (Global Humanitarian Response Plan - GHRP) kapsamında değerlendirilen öncelikli ülkeler
arasına girdi.
Hayata Destek, 2020 yılının ilk çeyreğinde iki acil duruma müdahale ederken, mülteci destek, çocuk
işçiliğiyle mücadele ve kapasite geliştirme programlarının uygulanmasına devam etti. Nisan 2020
itibariyle COVID-19 Müdahale Planı geliştirdi ve aşağıdaki hedeflere ulaşmak için bir dizi stratejik
öncelik belirledi:
• Devam eden insani yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi ve risk altındaki grupların desteklenmesi.
• COVID-19 ile bağlantılı acil ihtiyaçlara yanıt verilmesi.
Müdahale Planı, Nisan- Aralık 2020 arasındaki dokuz aylık bir dönem için tasarlandı. Bu belge,
Hayata Destek’in COVID-19 Müdahale Planı’nın stratejik çerçevesini özetlemektedir.

STRATEJIK ÖNCELİKLER
GHRP'de tanımlanan stratejik öncelik 2 ve stratejik öncelik 3, doğrudan Hayata Destek’in faaliyet
alanlarını kapsamakta ve Hayata Destek’in Müdahale Planı’nın temel yaklaşımını oluşturmaktadır.
Stratejik öncelikler GHRP'de aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

GHRP Stratejik Öncelik

GHRP Spesifik Hedefler

Stratejik Öncelik 2: İnsanların

2.1: Salgın hastalık karşısında en kırılgan kişilerin ve toplulukların, kendi

varlıklarına ve insan haklarına,

üretim faaliyetlerini desteklemek; sosyal güvenlik ağlarına ve insani

sosyal bütünlük ve geçim

yardımlara erişim yoluyla gıda ihtiyaçlarını ve diğer temel ihtiyaçlarını

kaynaklarına yönelik negatif

karşılamalarına destek vermek

etkileri azaltmak
Stratejik Öncelik 3: Salgın

3.1: Mültecilerin, göçmenlerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi

hastalığa karşı özellikle

toplulukların korunmasını, COVID-19 kapsamında ulusal gözetim ve

savunmasız olan mültecileri,

müdahale planlamasına dahil edilmesini, bilgi ve yardım almalarını

YEK**’leri, göçmenleri ve ev

sağlamak ve bunun savunuculuğunu yapmak

sahibi toplulukları korumak,
desteklemek ve savunuculuk
yapmak

*

3.2: Mültecilere, göçmenlere, yerinden edilmiş kişilere karşı şiddet,
ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı risklerini öngörmek, önlemek ve ele
almak için COVID-19 salgının toplum düzeyinde farkındalığını artırmak

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
Yerinden Edilmiş Kişiler (Internally Displaced Persons-IDP)

**

MÜDAHALE YAKLAŞIMI
Hayata Destek COVID-19 çerçevesinde müdahalesini, küresel insani müdahale hedeflerine ulusal
düzeyde katkıda bulunacak şekilde bir dizi temel faaliyet olarak belirlemiştir.

GHRP Spesifik

Hayata Destek Aktiviteleri

Göstergeler

2.1: Salgın hastalığa karşı

2.1.1 Temel ihtiyaç desteği (nakdi veya ayni

2.1.1. Nakit yardımı / ayni

en kırılgan kişilerin ve

yardım): Gıda, hijyen, kira ve diğer temel

destek müdahaleleri ile

toplulukların kendi üretim

ihtiyaçlara yönelik artan ekonomik risklerin

desteklenen kişi sayısı;

faaliyetlerini desteklemek;

azaltılması için nakdi/ayni yardım

yapılan ihtiyaç analizi

sosyal güvenlik ağlarına ve

mekanizması oluşturulması

sayısı

diğer temel ihtiyaçlarını

2.1.2 Geçim kaynakları ve yetişkin eğitimi: Dil,

2.1.2. Online kurslar / web

karşılamalarına destek

istihdam ve beceri eğitimlerine dijital

seminerleri ile ulaşılan kişi

vermek

kanallardan devam etmek; mesleki eğitim

sayısı; üretilen ve satılan

katılımcılarının evde üretim yapmasını

ürünlerin sayısı

Hedefler

insani yardımlara erişim
yoluyla gıda ihtiyaçları ve

mümkün kılmak
2.1.3. COVID-19 sağlık ve
2.1.3 COVID-19 risklerini azaltmak için kurum

güvenlik protokolleri

içinde ve kurum dışında kapasite geliştirmek:

konusunda eğitim ve

Hayata Destek’in ve diğer insani yardım

rehberlik alan kurumların

ortaklarının COVID-19 sağlık ve güvenlik

insani yardım personeli

protokollerinin (koruyucu ekipman kullanımı,

sayısı

dezenfeksiyon prosedürleri vb.) geliştirilmesi
ve işlevsel hale getirilmesini sağlamak
3.1: Mültecilerin,

3.1.1 WASH (Su, sanitasyon ve hijyen) desteği:

3.1.1 Hijyen bilinçlendirme

göçmenlerin, yerinden

Bilinçlendirme, hijyen kitlerinin sağlanması,

faaliyetleri, sağlanan

edilmiş kişilerin ve ev

kamp benzeri yerleşimlerde el yıkama

hijyen kitleri, kurulan el

sahibi toplulukların

ünitelerinin kurulumu

yıkama üniteleri ile

korunmasını, COVID-19 için

ulaşılan kişi sayısı

ulusal gözetim ve
müdahale planlamasına

3.1.2. Koruma: IPA / Vaka Yönetimi

dahil edilmesini, bilgi ve

faaliyetlerinin Hayata Destek bilgi hatları ile

yardım almasını sağlamak

devam etmesi ve acil vakalara eşlik etmesi; IPA

ve bunun savunuculuğunu

ve Özel İhtiyaçlar Fonu (SNF) aracılığıyla

yapmak

koruma riski altında olanlara destek
sağlanması, dijital kanallar aracılığıyla Hayata
Destek bilgilendirme desteği faaliyetlerinin
sürdürülmesi

3.1.2. Vaka Yönetimi
aracılığıyla ulaşılan kişi
sayısı, sağlanan IPA / SNF
ile desteklenen kişi sayısı,
hukuk ve psikolojik
danışmanlık ve psikolojik
ilk yardım sağlanan kişi
sayısı, Bilgi hattı, bilgi web
sitesi ve diğer kanallar
aracılığıyla ulaşılan kişi
sayısı, üretilen ve
yaygınlaştırılan
bilgilendirici materyal ve
içerik sayısı;,üretilen ve

GHRP Spesifik

Hayata Destek Aktiviteleri

Göstergeler

Hedefler
yaygınlaştırılan
savunuculuk
materyallerinin sayısı
3.1.3. Savunuculuk: Mültecilerin sosyal koruma
mekanizmaları yoluyla, Türkiye
vatandaşlarının yararlanabileceği yardımlara
erişimini desteklemek için savunuculuk
yapmak; mevsimlik tarım işçileri ve diğer risk

3.1.3. COVID-19 yardımı
alan ve pandemiye karşı
özellikle risk altında olan
kişi/aile sayısı

altındaki topluluklar için alınacak önlemleri
teşvik etmek ve koordine etmek
3.2: Mültecilere,

3.2.1. Bilgilendirme kampanyaları ve

3.2.1. Yaygınlaştırılan

göçmenlere, yerinden

farkındalık yaratma: Toplumu COVID-19 riskleri

bilgilendirici

edilmiş kişilere karşı

hakkında bilgilendirmek; mülteciler ve

materyallerinin sayısı,

şiddet, ayrımcılık ve

mevsimlik tarım işçileri gibi risk altında olan

ulaşılan kişi sayısı

yabancı düşmanlığı

grupların özel ihtiyaçları, riskleri ve alınması

risklerini önlemek,

gereken önlemleri vurgulamak ve sosyal

öngörmek ve ele almak için

uyumu teşvik eden mesajları yaygınlaştırmak;

COVID-19 salgınının toplum

dijital kanallar aracılığıyla bilgilendirme

düzeyinde farkındalığını

faaliyetleri yürütmek

artırmak
3.2.2. Topluluk komiteleri ve gönüllüleri:
Komiteler ve gönüllülerin düzenli etkileşim
sürdürmelerine destek vermek; hedef
toplulukların mevcut ihtiyaçları hakkında
düzenli geri bildirim almak; komite üyeleri ve
gönüllülerin aktif rollerini sürdürmelerini
desteklemek

3.2.2 COVID-19 sürecinde
aktif desteğe devam eden
komite ve topluluk
gönüllülerinin sayısı

HEDEF GRUPLAR
Hayata Destek COVID-19 Müdahale Planı, mevsimlik gezici tarım işlerine katılan ailelerin korunması
ve desteklenmesini sağlamak, kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan mültecilere odaklanan bir koruma
stratejisini hayata geçirmek, geçim desteği ve bilgi sağlama faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak,
yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk yapmak üzere tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, risk altındaki
gruplarla ilgili hizmetlerin zamanında ve yeterli bir şekilde sağlanmasını, toplumun COVID-19’un
riskleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilmesini, risk altındaki grupların özel
ihtiyaçlarına yönelik farkındalık yaratılmasını amaçlamaktadır. Hedef gruplar aşağıda sıralanmıştır.
HEDEF GRUP 1 – Mevsimlik tarım işçileri
HEDEF GRUP 2 – Mülteci bireyler ve topluluklar
HEDEF GRUP 3 – Kamu kuruluşları, yerel yönetimler, hizmet sağlayıcılar
HEDEF GRUP 4 – Sivil toplum

COVID-19 KAYNAKLI RİSKLER VE ÖNLEMLER
Risk

Olasılık

Etki

Hayata Destek

Yüksek

Yüksek

Önlemler


çalışanlarının COVID-

COVID-19 risklerini azaltmak için iç ve dış kapasite
geliştirme

19’a maruz kalması



Hayata Destek COVID-19 İş Sağlığı ve Güvenliği
Prosedürlerini hayata geçirme (koruyucu giysiler ve
ekipmanlar, araçlarda sınırlı yolcu, araçların düzenli
olarak dezenfekte edilmesi vb.)



Faaliyetlerin ve doğrulama araçlarının adapte edilmesi
(imza almak yerine fotoğraf çekmek, dağıtım tutanağı
tutmak vb.)

Ulusal karantina,

Orta

Yüksek



sokağa çıkma yasağı
Mal ve hizmetlerin

kamu kurumları ile koordineli planlar yapmak
Yüksek

Orta



şehirler arası


aksaklıklar

zincirindeki
yetersizlik ve
aksamalar

Ayni dağıtım için, mümkün olan durumlarda yerelden
tedarik etmek,

ulaşımında

Ulusal tedarik

Operasyonel izinleri almak için ilgili yerel ve ulusal

Personelin şehirler arası hareketliliği için ilgili
makamlara izin başvurusu yapmak

Düşük

Yüksek



Tedarik zinciri veri tabanını genişletmek

