
Sevgili Kristiansand’lılar, 

Belediye olarak sizden çok sayıda soru alıyoruz ve bu vesileyle sizlere kısa da 
olsa bazı bilgiler aktarmak isteriz. 

Bildiğiniz üzere, birbirimizle olan teması ciddi derecede kısıtlamamız gerektiği bir 
dönemde yaşıyoruz. Sizin de muhtemelen tanıdığınız kavram «sosyal mesafe» 
söz konusudur. 

Bu konu hala büyük ölçüde gündemdedir ve ciddiye almak zorundayız. Belediye 
olarak, bu dönemde mümkün olduğu kadar hizmetlerimiz sağlamaya çalışıyoruz. 
Bazılarınızın da öğreneceği gibi, okul artık internet üzerinden takip edilmektedir. 
Belediyenin çok sayıda çalışanı vardır ve bu kişilerin büyük bir kısmı çalışmalarını 
evlerinden devam ettirmektedir. Böylelikle kendileriyle temasa geçebilir ve 
sorularınızın cevabını alabilirsiniz. İmkanınız varsa, lütfen telefonunuzu kullanın. 

Maske ve sıvı el dezenfektanı gibi kişisel koruyucu ekipmanları konusunda 
birtakım sorular aldık. 

Maske: Maske, uzun süreli koruma sağlamaz ve sadece sağlık çalışanları 
tarafından kullanılacaktır.  

Sıvı el dezenfektanı: Bunu temin etmek çok zordur. Her yerde tükenmiş olup 
belediyenin bu konuda herhangi bir katkıda bulunması mümkün değildir. Ancak 
olayın iyi tarafından bakacak olursanız, su ve sabunun daha da etkili bir 
yöntemdir. En iyi tavsiye, sık sık ve güzelce yıkanmaktır.  

Bazıları da bu tedbirlerin ne kadar sürebileceğini sormuştur. Bunun cevabını 
vermek mümkün değildir, ancak hükümetin dün ifade ettiği üzere, bu katı 
tedbirlerin Paskalya tatili sonrasına kadar devam etmesi öngörülüyor. Yani 13 
Nisan 2020 tarihi de dahil olmak üzere. O tarihten önce, durumla ilgili daha fazla 
bilgi verilecektir.  

12 Mart 2020 tarihinde hükümet, virüsü durdurmak umuduyla bazı önlemler 
başlatmıştır. Bunlar, barış döneminde Norveç’te bugüne kadar alınmış en katı ve 
en kapsamlı önlemlerdir. Denildiği gibi, bunlar 13. Nisan’a kadar geçerli olup en 
önemli maddeleri şöyledir: 

• Herkes birbirinden en az bir metre mesafede duracaktır.  
• Dışardayken aynı grupta kişi sayısı 5’ten fazla olmamalıdır. 
  ◦ Büyük gruplar halinde spor veya eğlence yapmayın. 
• Ellerinizi sık sık ve güzelce yıkamaya devam etmek önemlidir. Ellerinizi 
  dışarıya çıkmadan önce, evinize gelir gelmez ve yemek yemeden önce 
  yıkayın. Mümkünse yüzünüze dokunmamaya çalışın. 
• Eğer nezleyseniz veya boğazınız ağrıyorsa, iyileştiğiniz günün ertesine 
  kadar evden çıkmayacaksınız. 

Birbirinize iyi bakın. 

Saygılarımla 

Kim Henrik Gronert 
Çok Kültürlü Diyalog Danışmanı, Kristiansand Belediyesi  


