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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bizler de herkes gibi bu salgının

bir an önce bitmesini, sınırlayıcı ortamın sona ermesini istiyoruz ancak salgın
yönetimiyle iIgili alınan kararlarda eksiklikler halen devam etmektedir. Kararlar

alınırken bilimsel veri|ere uygun adımlar atılmalıdır. Ülkemizde Covid-19 salgınına dair

alınacak kararların piyasa baskısından uzak, epidemiyolojik verilere dayanan,

sürekliliği ve bütünlüğü olan bilimsel bir koordinasyonla uyumlu olması gerekmektedir.

Şu anda hasta sayısında aşağı doğru bir eğri yaşanıyor olsa da bizden önce salgınla

karşılaşan ülke örneklerinde olduğu gibi yeniden bir yaygınlaşma olabileceği de dikkate

alınarak, ülkedeki kamu özel bütün hastanelerde, sağlık hizmeti sunulan bütün

birimierde Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) başta olmak üzere salgınla ilgili alınan
önlemler bakımından hiçbir gevşeme ve eksiklik yaşanmaması sağlanmalıdır.

DSÖ'nün rehberi salgın sonrasına geçiş döneminde hareket kısıtlılığı uygulamalarını
azaltıp, toplumları kalıcı bir biçimde yeniden açarken dikkatli, kararlı ve istikrarlı bir

çıkış stratejisi izlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Ayrıca DSÖ sağlık çalışanlarının koruyucu donanım kullanmaya devam etmesi
gerektiğini belirterek, vakaların artma olasılığına karşılık hastanelerin hazırlıklı
olmasını tavsiye etmektedir.

Sağlık emekçilerine rutin test uygulanmamas|na rağmen 10 binleri geçen sayıda tanılı
sağlık emekçisi vardır. Hastaneler halen önlemler ve sağlık organizasyonu açısından
yetersiz haldedir. İyileşen hastaların varlığı ile birlikte, bulaş da halen belirli bir hızda
devam etmektedir. Yapılan test sayıları düşmesine rağmen günlük olarak ortalama
1500 ile 2000 yeni vaka tespiti salgının hala sürdüğünü ve kontrol altında olmadığını
göstermektedir. Bulaşın kontrol altına alındığına ilişkin somut veriler bulunmamaktadır.
R0 katsayısının yani virüsün bulaştığı her bir kişinin kendisinden başka ortalamada kaç
kişiye bulaşabileceğini gösteren sayının 1'in altına düşmediği bilinmektedir. Risklerin
kontro| altına alındığını gösteren somut veriler bulunmamaktad ır.

Cumhurbaşkan ı'nın "normale dönüş" diye tarif ettiği kararların alınması ve açıklanması
halen yeni vaka sayısı günlük iki binlerde olan ülkemizde "salgın kontrol altına" alındı
rehavetine ve sahte bir güven duygusuna yol açmakta, bunun somut sonuçları günlük

Necatibey cad. No:82/4 Klzllay/ANKARA - Tel|(0312) 232 61 22 Faks:(0312) 230 2193 www.ses.or9.tr e-posta] ses@ses.org,tr

THE TRADE UNION OF PUBLIC E|UPLOYEES IN HEALTH AND SOCIAL SERVICES



yaşam pratiklerimizde de görülmektedir. İktidar olarak alınan bu kararlar halkı
yanı|tmakta, kurumlar tarafından da halkın sağlığını riske atacak uygulamalara
gidilmesine yol açmaktadır. Nitekim giriş-çıkış kısıtlamasından çıkartılan i|lerden olan
Muğla için Muğla Valiliği iı sagııı< Müdürlüğü'ne 7 Mayıs tarihli bir yazı göndererek, ",1 1

Mayıs tarihinden itibaren normalleşme sürecine girileceğini" belirtmiş ve 'l 1 Mayıs
itibari ile esnek mesai uygulamasına son verilerek normal çalışma düzenine geçilmesi
yönünde talimat vermiştir. Bu da yedi ilde ve diğer illerde hastanelerde salgın nedeniyle
alınan önlemlerde hızlı bir geri çekilme eğilimine girileceği yönündeki kaygımızın haklı
olduğunu göstermektedir. Oysa sağlık alanlarında tedbirlerın gevşetilmesini bırakalım
eksikler tamamIanarak tedbirler sürdürülmelidir. Hele ki, normalleşme açıklamalarının
ve kararlarının bir yansıması ve sonucu olarak olarak bu dönemde ertelenen sağlık
ihtiyaçlan için sağlık kurumlarına başvuruda bir yığılma oluşması riski çok büyüktür ve
bu durum virüs bulaşı için de ayn ve özel bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle mevcut
tedbirler, güncel risk ve ihtiyaçlar da gözetilerek tamamlanmalıdır,

Tüm bu uyarılar ve bilimsel gerçekler karşısında salgında alınan mesafenin geri
dönmemesi, daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalmamak için Sağlık Bakanlığı'nı
gerekli tedbirleri a|maya, Muğla Valiliği'nin talimatının iptali için harekete geçmeye ve
diğer illerde olası benzer uygulamalar karşısında inisiyatif almaya davet ediyoruz,

Gereğini bilgilerinize sunarız.
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