KONU: 27. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 2020

Coronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle
27. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi ertelenmiştir
Değerli meslektaşlarımız ve dostlarımız,
Tüm dünya COVID-19 salgınına bağlı olarak, hepimizi bir şekilde etkileyen,
oldukça zorlayıcı bir dönemden geçiyor. Bu zorluklar zor kararları almayı da
beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra, her zaman toplumumuzun sağlığını
korumak üzerine odaklanmamız gerektiğinin de bilincindeyiz.
Türk Pedodonti Derneği Yönetim Kurulu, ayrıntılı ve titiz görüşmeler sonucunda,
dünya çapında patlak veren COVID-19 salgınını göz önüne alarak, zor da olsa, 2225 Ekim 2020’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesi planlanan
27. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi’nin ertelenmesi kararını
almıştır.
Hükümetler, devlet kurumları, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından alınan
önlemler ve seyahat yasaklamalarına dayanarak, kongrenin ertelenmesinin en
doğru hareket şekli olduğu açıktır.
Organizasyon ortağımız Kmice’a bu zor zamanda sundukları destek ve anlayış
için minnettarlığımızı bildirmek isteriz. Bu kongreyi gelecekte yeniden
planlamak ve başarı ile yapabilmek için sabırsızlanıyoruz.
Bu örneğine az rastlanır halk sağlığı krizi sırasında konuşmacılarımız,
sponsorlarımız ve tüm diğer katılımcılarımızın desteğini takdir ediyor ve
2021’de başarılı bir kongre gerçekleştirebilmemiz için ilgi ve desteğinizin
süreceğine canı gönülden inanıyoruz.
Önümüzdeki aylarda, kongremizin tarihi ve yeri hakkında bilgilendirmek üzere
sizlerle iletişime geçeceğiz.

Bundan Sonra Neler Olacak?
Kongreye katılmak üzere kayıt yaptırmış olan katılımcılarımız önümüzdeki 45
gün içinde tam kayıt iadesi alacaktır. Kaydınızın iptali yürürlüğe girdikten sonra,
ayrı bir e-posta ile konfirmasyon gönderilecektir. TPD veya organizasyon
ortağımız Kmice ile iletişime geçmenize gerek yoktur.
Seyahat ve otel rezervasyonları gibi kişisel düzenlemelerinizi iptal etmeyi
unutmayınız.
Şu anda kesin bir tarih veremediğimiz için kongreyi ertelediğimizi duyuruyoruz,
bununla birlikte kongremiz gelecekte aynı şekilde düzenlenecektir.
Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarımızı değerlendirirken sizlerden sabırlı
olmanızı rica ediyor, elimizde yeni bilgiler olduğunda sizlere duyuracağımızı
bilmenizi istiyoruz. Kongreyle ilgili tüm organizasyonel prosedürler ve yeni
tarihler tüm katılımcılara ve üyelerimize web sitesinden ve e-posta yolu ile
duyurulacaktır.
Lütfen detaylar için derneğimizin web sitesini www.turkpedo.org takip ediniz.
Sizlere ve ailelerinize sağlıklı ve esenlik dolu günler diliyoruz.
Görüşmek üzere, sağlıkla kalın…
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