Corona: Münih'te evsiz
yaşayanların talepleri

Sadece son bir kaç gün içinde Almanya genelinde en az 23u ölümle sonuçlanan 8000 kadar
Çovid-19 (Korona virüsü) vakası ortaya çıktı (17.03.2020). Bavyera Eyaleti olağanüstü hal ilan
etti ve insanları evlerden çıkmak ve dikkatli olmak konularında uyardı. Yüksek risk altındaki
kişiler ciddi korunma önlemleri lamak konusunda uyarıldı. Herhangi bir evi veya barınağı
olmadan yaşayan insanlar için Korona virüsü salgınına karşı resmi olarak belirtilen bu önlemleri
almak halihazır koşullar altında neredeyse imkansız.
Kendilerini virüse karşı korumaları için uygun şartlara sahip olmayan bu kişilerin sokakta yaşam
mücadelesi verirken bir de bu salgına karşı mücadele etmeleri çok zor. 17 Mart 2020 tarihinde,
belediyenin evsiz yaşayanlara gösterdiği barınak Bayernkaserne`de kalan kişilerle yaptığımız
görüşmede, bu salgının üstesinden gelmek için oldukça yerinde ve uygulanabilir önerileri oldu:
1. Evi ve kalacak belli bir yeri olmayan herkesin 7 gün 24 saat boyunca kalabalıklardan uzakta kalabileceği bir yeri
olmalı. Bayernkaserne`de kalınacak odaların belli bir düzende kaydedilerek, kalacak kişilere 2 ila 4 kişilik
odalar sağlanması,herkesin en az bir adet anahtarlı dolabının bulunması, herkesin sürekli olarak kendilerine
tayin edilmiş belli bir dolabı ve yatağı olması gerekmektedir. Bu tür bir süreklilik sayesinde, kişisel kullanımları
sırasındaki sıhhi koşulların sağlanması kolaylaşmış olur. Burada kalacak kişilerin birlikte kalacakları oda
arkadaşlarını seçebilmesi de güvenlik ve virüsle kişisel mücadele sırasında önemli bir rol oynayacaktır.
2. Kaserne`de sürekli olarak sağlık personeli ve sıhhi destek/müdahale üniteleri bulundurulmalıdır.
3. Burada kalan kişiler için gerekli (dezenfektan, sabun, kağıt havlu gibi) tüm hijyenik malzemenin tuvalet, banyo
ve gerekli her yerde bulundurulması gerekmektedir.
4. Barınağın sürekli olarak temiz tutlması sağlanmallıdır. Bayernkaserne şu andaki haliyle ne yazık ki oldukça kirli
ve dağınık. Tuvaletlerde burayı kullanacak insanların eşyalarını koyabileceği sıhhi yerler sağlanmalıdır.
Örneğin, havlular, temizlik malzemeleri, dış fırçaları banyo ve tuvaletlerde belli bir yere koyulabilmelidir.
5. Devlet kurumlarınca tanınmış bir kimlik belgeleri ve/veya sağlık sigortaları olmayan kişilerin de Kaserne içinde
ve dışında gerekli tüm sağlı hizmetlerine erişimi olmalıdır.
6. Barınakta kalan herkes için sağlılkli ve diyetlerine uygun yemekler çıkarılması gerekmektedir.
7. Bazı göçmenler bu koşullar altında artık Münih`te kalmak istemeyebilmektedir. Bu durumlarda, bu kişilerin
Münih`i terkederek gitmek istedikleri yere ücretsiz olarak gitmeleri sağlanmalı ve bu yolculuğun masrafları
devlet tarafından karşılanmalıdır.

Barınakta karantina ilan edilmesi durumunda:
8. Barınakta kalan insanların sevdikleri ve aileleri ile sürekli iletişim kurmaları için gerekli koşullar sağlanmalıdır.
Özellikle de yeterli internet bağlantısına erişimlerinin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

9. Eğer kaldıkları barınak karantina altına alınırsa, burada kalan insanların ihtiyaçları devlet tarafından ücretsiz
olarak karşılanmalıdır (örneğin sağlıklı öğünler, sigara, hijyenik ürünler). Burada kalan insanların karantina
altında zamanlarını sağlıklı olarak geçirebilmeleri için bazı aktivitelerin sağlanması gerekmektedir (örneğin,
televizyon, oyunlar, kitaplar vs). Burada karantina altında kalan kişilerin psikolojik desteğe de ihtiyaçları
olabileceğinden, hem zihinsel hem de diğer fiziksel sağlık için gerekli sağlık personeli görevlendirilmelidir.

Bu taleplerin evlerinde yada evsiz olarak bu virüslun tehtidi altındaki herkesi ilgilendirmekte
olduğu unutulmamalıdır. Şehirdeki pek çok otel boş durmakta ve barınak olarak
kullanılabilecek durumdadır. Bu boş odalar barınaksız yaşayan kişiler için kolaylıkla tahsis
edilerek, devlet otoritelerinin önerdiği fiziksel mesafeleri korumak açısından belli bir güvenlik
ortamı sağlanabilir.
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