
COVID-19: Gözaltındaki 

kişilerin, personelin ve 

bağlantılı toplulukların sağlığı, 

yetkililer tarafından koruma 

altına alınmalı 
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Cenevre (ICRC) - COVID-19'un gözaltı merkezlerindeki etkilerini 

önlemek ve hafifletmek için dünya çapında henüz önlem almamış 

olan yetkililerin, gözaltında bulunan kişiler, personel ve onlarla 



ilişkili toplulukların sağlığını korumak için, derhal  harekete 

geçmeleri isteniyor. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, gözaltında bulunanların COVID-
19'un yayılmasına karşı özellikle savunmasız durumda olmaları 
nedeniyle, bu salgının gözaltı merkezlerini aşırı derecede 
etkilemesinden endişe ediyor.  Temiz su lüks olarak 
görülebilirken, özellikle düşük gelirli ülkelerde veya çatışmalardan 
etkilenen yerlerdeki gözaltı merkezlerinde sabun, çamaşır suyu ve 
diğer gerekli ekipman bulunmayabilir. Bu tür tesisler genellikle 
aşırı kalabalıktır, bu da fiziksel mesafenin korunmasını engeller. 
Ayrıca havalandırmadan yoksun olabilirler ve yetersiz sağlık 
hizmetleri mevcut olabilir ki bu da bulaşıcı bir hastalığın kolay 
yayılmasına katkıda bulunur. 

 

ICRC'nin Gözaltı Birimi Başkanı Vincent Ballon; "Hastalıkların 
bulaşması söz konusu olduğundan, hapishaneler duvarlarla 
dünyadan ayrılmış sayılmazlar. Virüsler, aile ziyaretleri, gözaltı 
personeli, giren veya çıkan tutuklular aracılığıyla bir gözaltı 
tesisine girip çıkabilirler. Gözaltındaki kişilerin sağlığı yalnızca 
yapılacak doğru şey olduğu için değil, toplumun daha geniş 
kesimlerinin iyiliği için de korunmalı," dedi.  

 

Hemen her yerde hapishane yetkililerinden enfeksiyon önleme ve 
kontrol önlemlerini uygulamaya koymaları isteniyor. 
Deneyimlerimizden biliyoruz ki, temiz suya, hijyen malzemelerine 
erişimin artırılması ve el yıkama istasyonlarının kurulması gibi 
diğer önlemler hastalığın gözaltı tesislerinin içinde ve dışına 
yayılmasını önleyebilir. Gözaltı merkezlerinin, günlük rutinleri, 
tutukluların günlük yaşamının aşırı ve gereksiz şekilde bozmadan, 
bulaşma riskini azaltmak amacıyla yeniden düzenlemeleri gerekir. 



ICRC bu tür tedbirlerin hapishanelerde Ebola ve koleranın 
yayılmasını önlediğini gördü. 

 

Cenevre Sözleşmeleri’ne göre, savaş esirlerinin ve gözaltındaki 
sivillerin sağlık durumlarının denetlenmesi ve bulaşıcı hastalıkları 
olup olmadığını tespiti için düzenli tıbbi kontrollere hakkı vardır. 
Sözleşmeler, gerektiğinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 
önlenmesi amacıyla karantina odaları sağlanması için 
yönlendirme sağlamaktadır. İzolasyon ve ayrı tutma önlemleri her 
zaman insancıl olmalı ve gözaltındaki kişilerin dışarıdaki dünyayla 
temas kurma hakkını engellememelidir. 

 

ICRC, yeni gelenlerin tıbbi taraması ve gözaltındakiler, 
ziyaretçiler, personel ve dağıtım personeli için el yıkama 
istasyonları kurulması gibi standart uygulamaları güçlendirmek 
için ilgili makamlarla birlikte çalışmaktadır. Ayrıca dezenfeksiyon 
önlemlerini desteklemekte, gözaltındakilere sabun, hijyen ve 
temizlik malzemeleri dağıtmaktadır. ICRC, cezaevlerindeki 
sanitasyonu ve diğer altyapıyı da geliştirmek için çalışmaktadır. 

 

Ballon, "COVID-19'dan önce gözaltı sistemlerinde mevcut olup da 
bizi endişelendiren sorunlar ve eksiklikler ortadan kalkmadı. Bu 
zayıflıklar, maalesef COVID-19 gözaltı merkezlerine girerse, 
gözaltındakilerin ve personelin sağlık riskini artırabilir," dedi. 

 

Aile ile temas, gözaltındaki kişiler için hayati öneme sahip 
duygusal ve psikolojik bir destektir. COVID-19 ile ilgili kısıtlamalar 
aile ziyaretlerini daha da zorlaştırdı ve bu zor dönemde ailelerin ve 
gözaltındaki yakınlarının stres düzeyini yükseltti. ICRC, gözaltı 
otoritelerini, telefon ve video görüşmeleri de dahil olmak üzere 



tutukluların ve ailenin iletişim kurması için alternatif yollar 
oluşturmaya teşvik ediyor ve gerektiğinde destek sağlıyor. Bu tür 
temaslar, tutukluların ve ailelerinin gönül rahatlığı için önemli. Bu 
nedenle ICRC, yetkilileri, uygulanan kısıtlamaların nedenleri, 
yöntemleri ve süresi hakkında gözaltındaki kişiler ve onların 
aileleriyle düzenli ve şeffaf bir iletişim kurmaya teşvik etmektedir. 

 

Hapisteki insan sayısını azaltmak kesinlikle COVID-19 riskini 
azaltmaya yardımcı olabilir. Aşırı kalabalıklaşma ile ilgili sorunlara 
müdahale etme deneyimi ve gözaltına alternatif yöntemlerin 
savunucusu olarak, ICRC, devletler, yargı makamları, savcılar ve 
gözaltı yetkililerine çeşitli önerilerini götürerek, ilgili konulardaki 
kararları etkileyebilecek karmaşık faktörlerin üzerinde 
düşünmelerine ve  denge  sağlamalarına yardımcı olmaktadır.   
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