DEVLETLERE MESAJLAR

COVID-19 Müdahaleleri Sırasında Çocukların
Korunmasını Koordine Etmek

Genel Mesajlar
COVID-19 çocukların korunmasına, esenliğine
ve gelişimine hem uzun hem de kısa vadede
etkileri olan bir halk sağlığı krizidir. Örneğin,
okulların kapanması, karantina uygulamaları,
gıda güvenliği ve hane halkı gelirlerindeki
düşüş; şiddet, ihmal ve istismar, parçalanan
aileler ve çocuk yaşta evlilik ve çocuk işçiliği
gibi zararlı savunma mekanizmaları çocuklar
için hayati riskler oluşturmaktadır.
Bu nedenle, çocuk koruma önlemleri çocuklar
için hayati önem taşımaktadır. COVID-19
hazırlık ve müdahale planları, risk altındaki
gruplar için koruma hizmetini kapsamalıdır ve
bu hayat kurtarıcı koruma önlemlerinin
çocuklar ve aileleri için mevcut ve erişilebilir
olduğundan emin olunmalıdır.

Bütüncül Devlet Yaklaşımının benimsenmesi ve
ilgili bakanlıkların koordinasyonu, çocukların
hayatlarının her alanında korunmasını garanti
altına alan, kapsayıcı, çok sektörlü bir yaklaşım
benimsemek adına kritik önem arz etmektedir.
COVID-19 sırasında çocukları korumak için
atılan bütün adımlar İnsani Yardım
Çalışmalarında Çocuk Korumaya Yönelik Asgari
Standartlar ile uyumlu olmalı, çocuk katılımını
hedeflemeli; kapsayıcı olmalı ve cinsiyet, yaş,
engellilik ve diğer faktörleri göz önünde
bulundurmalıdır.
Taciz ve Cinsel İstismarı Ö nleme (PSEA), bu
hizmetlere güvenli erişimin sağlanması ve
mahremiyeti gözeten ve çocuk dostu iletişim
kanallarının temin edilmesi de dahil olmak
üzere, COVID-19 müdahalesine dahil
edilmelidir. Detaylı bilgi için, IASC Taciz ve
İstismarı Önleme Raporunu inceleyebilirsiniz.

COVID-19 SALGINI SIRASINDA ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNE ÖNCELİK
VERMEMENİN RİSKLERİ
•
•
•

•

•

Yüksek risk grubundaki çocuk koruma vakalarının takipsiz kalması.
Yeni çocuk koruma vakalarının uygun bir şekilde incelenmemesi ya yönlendirilmemesi.
Cinsel istismar, fiziksel şiddet ya da ihmal gibi, çoğunlukla gizli olan çocuk koruma risklerin,
konuyla ilgili düzenli takip ve izleme yapabilecek personel bulunmaması nedeniyle gözden
kaçırılması.
Risk altındaki çocuk sayısının artması (sokakta yaşayan çocuklar, ailede hastalık ya da
karantina ve seyahat kısıtlamaları gibi COVID-19 önlemleri nedeniyle ailelerinden ayrı kalan
çocuklar gibi).
Sosyal hizmetler için ayrılan kamu kaynaklarında kesintiye gidilmesi ve bu hizmetlere erişimin
azalması (Evde kısıtlı bulunan çocuklar için hizmetlerin uzaktan destek sağlayacak şekilde
adapte edilmemesi gibi).
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Ö zel Mesajlar
1. Çocuk Korumayı Önceliklendirin
•

Devletler COVID-19 salgını sırasında sosyal
hizmet personelini önemli personel olarak
sınıflandırmalı ve çocuklar ve aileleri için
hayat kurtarıcı hizmetleri sunmaya devam
etmelerine izin vermelidir.

•

Halihazırda var olan programlar erişim
engelleri göz önünde bulundurarak yeniden
düzenlenmelidir; çocuk yardım hatlarının
güçlendirilmesi, telsiz iletişim sistemi, risk
altındaki çocukların uzaktan kontrol
edilmesinin sağlanması gibi.

•

•

Ruh sağlığı ve psikososyal destek, vaka
yönetimi, alternatif bakım hizmetleri ve
izleme, çocuk yardım hatları ve diğer gerekli
servisler gibi çocuk koruma hizmetlerine, bu
hizmetlerin devam edebilmesi adına öncelik
verilmelidir.

desteklemeye devam edebilmeleri ve süreci
yeni duruma uyarlamaları için
desteklenmelidir. Vakalar risk düzeyine göre
önceliklendirilmeli (yüksek, orta ve düşük
riskli vakalar gibi) ve düzeye uygun eylemler
gerçekleştirilmelidir. Lübnan COVID-19
Çocuk Koruma Vaka Yönetim Rehberi sayfa
2’ye göz atınız. Küresel düzeyde vaka
yönetim rehberi hazırlanıyor.
•

Sivil toplum örgütleri ve özel sektörle,
kaynak aktarımı ve sosyal hizmet iş
gücündeki eksikleri tamamlamak için iş birliği
yapılmalıdır.

•

İlgili kamu kurumları ve bakanlıklar,
kaynakların verimli kullanılması ve
müdahalenin verimliliğinin ve kalitesinin
arttılması için bir koordinasyon platformu
oluşturarak çocuk koruma kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışmalılar.

Çocuk koruma çalışanları, ciddi şiddet, ihmal
ve istismar riski altındaki çocukları ve aileleri

2. Karantina ve İzolasyonda Risk Altındaki Çocuklar
• Hasta çocukların COVID-19 izolasyonu ve
karantinası esnasında devam eden fiziksel ve
psikolojik ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı
olacak protokol ve planlar uygulanmalı.
Uygun olan durumlarda hasta çocukların
ebeveynlerinin çocuklarla kalmasına izin
veren protokoller desteklenmeli.
• Çocukların ebeveynlerinden ya da birincil
bakıcısından geçici olarak ayrıldığı durumlarda,
rutin iletişim telefon görüşmeleri, görüntülü

konuşmalar ve benzerleri aracılığıyla
desteklenmeli.
• Bakıcıları karantina altına alınan çocuklar için
aile temelli alternatif bakım seçenekleri
sağlanmalı. Aile dışı geçici bakım (küçük grup
evleri ya da geçici bakım evleri gibi)
seçenekleri son çare olarak düşünülmeli.
•

Yaşlı veya ciddi bir hastalığı ya da engeli olan
bakıcılarıyla yaşayan/onlarla ilgilenen
çocuklar acil destek için önceliklendirilmelidir.
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3. Personel Sağlığı

4. Sektörlerarası İşbirliği

•

Vaka çalışanlarına ve sosyal hizmet
personeline, çocuk bakımı ve korumasında
gerekli hizmetleri güvenli bir şekilde
sunabilmeleri için gerekli koruyucu
ekipmanlar sağlanmalı ve riski azaltma
eğitimleri verilmeli.

•

•

Çocukların/bakıcılarının, vaka çalışanlarının
ve gönüllülerin sağlık ve güvenliğini garanti
altına almak için Enfeksiyon, Ö nleme ve
Kontrol (Infection, Prevention and Control,
IPC) ilkeleri devreye sokulmalı.

COVID-19 ve çocuklara karşı gelişebilecek
riskleri önlemekle ilgili tutarlı ve doğru
mesajlar (pozitif ebeveynliğin ve savunma
mekanizmalarının teşviki, aile bölünmesi
riskinin nasıl azaltılabileceği gibi) çocuk
koruma, toplumsal cinsiyet temelli şiddet,
ruh sağlığı ve sağlık çalışanları ile ilgili
mesajlarla koordineli bir şekilde verilmeli.

•

Yeni ya da uyarlanmış sağlık, eğitim, ruh
sağlığı ve psikososyal destek ve diğer
hizmetlere çok sektörlü başvuru yolları
güncellenmeli ve güçlendirilmeli.

•

Sosyal hizmet personelinin bilgiye,
meslektaşlarına ve diğer destek
mekanizmalarına erişebileceği yeni ağ ya
da sanal ortamların oluşturmanın yolları
belirlenmeli. Bu ortamlara ulaşabilmeleri
için gerekli teknolojik destek ve ekipman
desteği sağlanmalı.
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Karşılıklı Öğrenme
Ü lkenizin deneyimlerinden yararlanmak bizim için önemli. Mevcut materyalleri incelemek ve
materyal paylaşmak için ÇK Sorumluluk Alanı COVID-19 Kaynaklarını inceleyin ve katkıda
bulunmak için cpaor@unicef.org adresinden yardım masamızla iletişime geçin. Daha fazla
yönlendirme için, 11 dilde yayınlanan Alliance “COVID-19 Salgını sırasında Çocukların Korunması”
Raporuna bakabilirsiniz: https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protectionmaterials/protection-children-during-covid-19-pandemic
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