Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve
Araştırma sonucu
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Brezilya Senatosu Salgın Sırasında Kiracıların Tahliyesini Yasaklayan Tasarıyı Onayladı
Senato kamu mülkü kiracılarının tahliyesine ilişkin düzenlemede değişikliğe giderek mahkemelerce geçici olarak
tahliyesi istenenlerin 20 Mart- 30 Ekim tarihleri arasında tahliye edilmesini yasakladı. Ayrıca ödeme güçlüğü çeken
Konut kiracıları da bu tarihler içierisinde kalan kira ödemelerinin tamamını ya da bir bölümünü askıya alabilecekler.
Ancak ödemeler 30 Ekim’den itibaren taksitler halinde yapılması gerekiyor.
Vaka Sayısı 5 milyonu aştığı sırada ABD’li bilim insanları uyardı: Aşı için Geri Sayım Yapmayın Brezilya bir
günde yaklaşık 30 bin enfeksiyon rapor etti. Trump iki gün içinde hidroklorokin alımını durduracağını söyledi.
Lustfhansa’yı kurtarma planları konuşuluyor. Kanser, hiv/aids, ve insane genomu araştırmacısı William Haseltine,
salgın için en iyi yaklaşımın hastalığı yönetmek olduğunu söyledi. Enfeksiyonu dikkatlice takip etmeli ve katı
izolasyon önlemlerine uymalıyız. Aşı geliştirilecek ancak bunun için geri sayım yapmayacağım. Insanlar maskesini
takmalı ellerini yıkamalı, mesafeyi korumalı ve yüzeyleri temizlemeli. Diğer korona virus türleri için aşılar geliştirildi
ancak burundaki mukoza zarlarını korumada başarısız oldu ve virus vücuda girebildi.
Psikologlar İtalya’daki karantina’nın zihin sağlığına zarar verdiğini söylüyor
Araştırmaya göre korona virus krizinin etkileri ile mücadele etmek için desteğe ihtiyacı olanların oranı %80. Virüs
italya’da 32.000’den fazla insanı öldürdü, sağlık sistemi ve ekonomisine zarar Verdi. Ancak ülkede kısıtlamalar
kalktıkça ruh sağlığı üzerindeki etkileri belirginleşmeye başladı. Yapılan bir araştırmada kid aha once yapılanlar ile
karşılaştırıldığında daha fazla olduğu anlaşılacağı üzere her 10 İtalyan’dan 8’I pandeminin üstesinden gelebilmsi için
psikolojik destek ihtiyacı olduğunu belirtiyor.
Çin’deki yeni Vakalar Korona Virüsün Mutasyona Uğramış Olabileceğini Gösteriyor Olabilir
Doktorlar Wuhan’da ortaya çıkan salgındakinin aksine kuzey eyaletlerinde ortaya çıkan vakaların hastalar arasında
daha farklı tezahür ettiğini söylüyorlar. Jilin ve Heilongjiang eyaletlerindeki hastalar virüsü daha uzun süre taşıyor ve
testlerinin negatif çıkması daha uzun sürüyor. Veriler patojenin bilinmeyen yollarda mutasyon geçirmiş olabileceğini
gösteriyor ki bu onu yok etme çabalarını engelliyor.
Amerika Birleşik Devletleri: parkta, herkes bir daire içinde. New York ve San Francisco'da, parklarda ve
bahçelerde sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Şaşırtıcı. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ve San
Francisco da dahil olmak üzere birçok şehirde, sosyal mesafeyi uygulamak için parklarda büyük daireler çizildi. New
York'ta, Brooklyn'in Williamsburg semtinde Domino Park'a gitmek isteyen sakinler, açık havanın tadını çıkarmak
istiyorlarsa, her biri 1,80 metre uzaklıktaki dairelerle kısıtlanmak zorundalar..
İngiltere-Easyjet, 15 Haziran'dan itibaren belirli uçuşlara devam etmek istiyor İngiliz Easyjet Perşembe günü yaptığı
açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren, özellikle Birleşik Krallık ve Fransa'daki seyahatlerde, sağlık önlemleriyle
birlikte belirli uçuşlara devam etmek istediğini duyurdu. Küresel trafiği felç eden korona virüs pandemisi nedeniyle
uçaklarının neredeyse tamamı durdurulmuş olan hava yolu taşıyıcısı, " karlı olan yeterli talep olduğunu
düşündüğümüz rotalarda az sayıda uçuş başlayacak" diyerek şöyle devam etti: " Talep arttıkça ve Avrupa'daki
sınırlama önlemleri gevşetildikçe önümüzdeki haftalarda ilave rotalar açıklanacak."
Paris’in etrafındaki bazı parklar yeniden açılıyor. Bununla birlikte, pek çok alana erişmek yasak ve 2 haziran'da
pandemi ve dekontaminasyonun evrimi ile ilgili hükümet açıklamaları bekle- niyor. Bu günlerde pont de
lAssencion(Hz İsa’nın göğe yükselmesi) vesilesiyle Paris çevresinde yüz kilometre uzaklıktaki bazı parklar ve kaleler
ziyaretçilere yeniden açılıyor, ancak Versay'dan Sceaux'ya kadar olan en büyüğü hala korona virüs evriminden dolayı
askıya alındı.
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Fransız Polinezyası'nda kısıtlamanın sonu. Başkan Édouard Fritch, bu denizaşırı kolonide devlet temsilcisi
Dominique Sorain ile ortak bir görüşme sırasında "Polinezya'nın tamamı 21 Mayıs'tan itibaren kısıtlamalar
kaldırılacak," dedi. Polinezyada, sadece 60 Covid-19 vakası kaydedilmiştir, şu anda hastaların hiçbiri semptom
göstermemektedir ve son iki hafta içinde yeni bir vaka tespit edilmemiştir. Birkaç daha hafif kısıtlamanın ardından,
yetki alanını paylaşan yerel hükümet ve devlet, Polinezya'da neredeyse normal bir yaşama dönülmesine izin
veriyor. Tüm ekonomik faaliyetler devam edebilecek, aynı zamanda spor ve kültürel, dini ve politik toplantılar da
yapılabilecek. Restoranlar, gece kulüpleri ve barlar normal bir şekilde açılabilecek ve konserler artık mümkün.
(EASA) Uçaklarda fiziksel mesafe zorunlu değildir. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) ve Avrupa
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından kabul edilen kılavuz ilkeler çerçevesinde "uçuş
programlarına devam ederken hava yolcularının ve havacılık endüstrisi personelinin güvenliğinin sağlanması" için
uçakta fiziksel mesafeyi “mümkün olduğu ölçüde” öneriyor. Bu öneriler ekonomik olarak sürdürülemez bir önlem
olan, şirketlerin yolcular arasında bir koltuğu boş bırakma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. EASA ve ECDC,
uçaklardaki havanın temiz olduğunu belirtiyor. Uçaklar ameliyathanelerde kullanılanlara benzer filtreler kullanıyor.
Ayrıca varışta karantina tavsiye edilmiyor.
Fransa: Faaliyetteki daralma beklenenden daha az. - Fransız özel sektöründeki faaliyet düşüşü, sınırlama
önlemlerinin kısmen kaldırılmasıyla Mayıs ayının başından bu yana hafifledi ancak bu gelişme beklenenden biraz
daha az belirgin, IHS Markit anketinin ilk sonuçları bunu gösteriyor. İmalat sektörünü ve hizmet sektörünü bir araya
getiren kompozit endeks, Nisan ayında kaydedilen 11.1'lik tarihsel düşüşün ardından ilk tahminde 30.5'e
yükseldi. Reuters in yaptığı bir ankete katılan ekonomistler ortalama 32.0 bekliyor. IHS Markit ekonomisti Eliot
Kerr, "Rakamlar, şirketlerin uzun vadeli belirsiz beklentiler karşısında işçileri işten çıkarmaya devam ettikleri için
ekonomilerin bu krizden kurtulmada karşılaşabileceği zorlukların altını çiziyor" dedi
İtalya- Generali virüs pandemisi nedeniyle ilk çeyrekte beklenenden daha iyi performans göstermesine rağmen
işletme karının bu yıl düşmesini beklediğini söyledi. İtalya’nın ilk sigorta şirketinin faaliyet kârı yılın ilk üç ayında%
7,6 artarak 1,45 milyar avroya yükseldi, grup tarafından sağlanan bir konsensüse göre analistler 1.3 milyar
bekliyorlardı. Ancak net kar% 85 azalarak 113 milyon avroya düştü, sağlık krizinin finansal piyasalar üzerindeki
etkisinden dolayı özellikle 655 milyon € tutarındaki değer kaybı nedeniyle. Bu sonuç, analistlerin 379 milyon avro
olarak tahmin ettiği kardan önemli ölçüde daha düşük.
Korona virüs pandemisinin EURO bölge ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkisi, son haftalarda hastalığın yayılmasını
kontrol altına almak için yürürlükteki sınırlama önlemlerinin gevşetilmesi ile biraz hafifledi. IHS Markit anketlerinde
Satın alma müdürleri bunu gösteriyor. Ekonomik aktivitenin genel evriminin iyi bir barometresi olarak kabul edilen
PMI bileşik endeksi, Nisan ayında 13,6'dan sonra bu ay 30,5'e yükseldi. Bu son rakam, açık arayla en düşük tarihsel
seviyesini işaret ediyor. Reuters tarafından oylanan iktisatçıların 25.0 olmasını bekledikleri için beklenenden daha iyi,
ancak faaliyetteki büyümeyi gösterecek olan 50 eşiğinden uzak kalıyor. IHS Markit'ten. Baş ekonomist Chris
Williamson, "Avro bölgesi Mayıs ayında ticari faaliyetlerinde daha fazla düşüş yaşadı, ancak anketin sonuçları, krizin
muhtemelen Nisan ayında dibe vurduğunu gösteren en az güven verici işaretleri içeriyor." dedi
İtalya için en kötüsü bitti, diyor Conte.
Kontrol altına alma tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırılmasıyla şimdi güvenle ve sorumlulukla yeni bir aşamaya
girmesi gereken, yeni koronavirüsün neden olduğu sağlık acil durumunun en kötüsü İtalya'da geçti dedi konsey
başkanı Giuseppe Conte. "En kötünün arkamızda olduğunu söyleyebiliriz (...) Sadece mutlu olacağımız bir aşı
bekleyemeyiz, aksi takdirde onarılamaz şekilde tehlikeye atılan bir toplum ve bir üretim sistemi buluruz." Dedi.
Hükümet başkanı, parlamento önünde yeni bir ekonomik destek planının sunulması esnasında. Giuseppe Conte,
bankaların "özellikle devlet tarafından garanti edilen kredileri tahsis etme prosedürlerini hızlandırmak için daha
fazlasını yapabileceğini ve yapmaları gerektiğini" de belirtti.
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İngiltere-AstraZeneca, denemeler başarılı olursa bir milyar aşı üretmeyi düşünüyor. AstraZeneca bu yıl ve
gelecek yıl bir milyar doz potansiyel COVID-19 aşısı üretmeyi planlıyor, şayet testler başarılı olursa. İngiliz
laboratuvarı Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu araştırma için Amerikan yönetiminden bir milyar dolardan fazla
para aldığını söyledi. Oxford Üniversitesi ile geliştirilen potansiyel aşının en az 400 milyon dozunun üretilmesi için
anlaşmalar imzaladığını duyurdu.ABD Sağlık Bakanlığı, Ekim ayından itibaren almayı umarak, 300 milyon doz aşı
sipariş ettiğini söyledi. Klinik çalışmaların ilk sonuçları başarılı olursa, birkaç ülkede yeni bir test aşamasına geçecek.
Bolivya, korona virüs hastaları için temin edilen suni solunum cihazlarının orijinal fiyatının iki katından daha fazla
bir ücrete satın alınması şüphesiyle Sağlık Bakanı Marcelo Navajas görevinden uzaklaştırıldı. Bolivya, İspanya'daki
bir fabrikadan cihaz başına 27.683 dolara 179 yapay solunum cihazı satın aldı ve fabrikanın cihazı 10312 ila 11941
dolara sattığı ortaya çıktı. Yetkililer, bu vukuat ile ilgili olarak Bolivya Sağlık Bakanlığı'ndan iki yetkiliyi tutukladı
Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller, Korona virüsten arınmış olduğunu açıkladı. Halk Sağlığı Komiseri Judy
Gideon, virüsün son hastası için testin negatif çıktığını söyledi.Bakan, Seyşeller Adaları'nın geçen Nisan ayının
beşinden bu yana yeni virüs vakası kaydetmediğini de sözlerine ekledi. Bakan, vatandaşların yeni bir vakadalgasından
kaçınmak için sosyal mesafeye devam etmek zorunda olduklarını kaydetti
Yunanistan Ülkeye Gelen Turistlere Virus Testi Olmaksızın Giriş Izni Verecek. Turizm Bakanı Harris
Theoharis, Haziran ayında havayolu açıldığında Yunanistan'a gelen turistlerden ülkeye giriş için Covid-19 tespiti için
test istemeyeceğini duyurdu. Theoharis, uluslararası uçuşların başlangıçta sadece 15 Haziran'da havayolu yeniden
açıldığında Atina Uluslararası Havalimanı'na ineceğini ve tüm havaalanlarının Temmuz ayının ilk gününe kadar
uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi. Theoharis, Yunanistan'a girmesine izin verilecek ilk turistlerin, pandemi
kontrolüne ilişkin verilerinin cesaretlendirici olduğu Bulgaristan gibi Balkan ülkeleri ve kuzey Avrupa ülkeleri
olacağına dikkat çekti.
Pakistan Peşaver'e Sudan'dan geldikten sonra yapılan incelemenin sonucunda 50 Pakistan vatandaşının Corona
Virüsü ile enfekte olduğunu ortaya çıkardı. 500 kişi dün Hartum havalimanından Pakistan'a geldi ve Pakistan
Büyükelçiliği'nin gözetimi altında. Pakistanlılar, Korona'nın patlak vermesinden sonra iki aydan fazla bir süre
Jabra'da Bilal Camii'nde kalmışlardı.
Mastercard aşı bulunana kadar çalışanlarını evde tutacağını açıkladı. Amerikan şirketi "MasterCard" yöneticisi
Michael Frakaro, şirketin çalışanların uzaktan çalışmasına izin vereceğini ve Corona virüsüne karşı aşının ortaya
çıkmasına ve kullanılabilirliğine kadar ofislere dönmeyeceğini açıkladı. Frauters, Reuters'e verdiği demeçte,
"Önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla çalışanın ofise gelmeden evlerinden çalışmaya devam etmesini
bekliyoruz.""MasterCard" ın gelecekte emlak ve ofis ihtiyacını gözden geçireceğini vurgulayarak, dünyanın dört bir
yanındaki şirketlerin ofislerde çalışanlara olan ihtiyaçlarının toplamın sadece % 30'u olduğunu fark edebileceğini
belirtti. MasterCard çalışanlarının% 90'ının şu anda evden çalıştığını vurguladı. Bazı çalışanların ofislerden işe geri
dönebileceğini, ancak bunun koronavirüs ve aşı testini test etmek için bir sistem geliştirmeden önce olmayacağını da
sözlerine ekledi. Şirket dünya çapında yaklaşık 20.000 kişiyi istihdam etmektedir.
Tayland Perşembe günü yaptığı açıklamada, üç yeni Coronavirüs vakası kaydettiğini ve Asya ülkesindeki toplam
vaka sayısını 3037'ye getirdiğini duyurdu.Ülke ölüm bildirmedi, virüs Ocak ayında ortaya çıkmasından bu yana
toplam sayıyı 56 ölümde tuttu.Hükümet, kriz yönetimi sözcüsü Taoysin Wisanoyothin "Covid-19", "Yeni enfekteler
iki yerel vakayı içerirken, üçüncü vaka Filipinler'den ülkeye dönen bir kişi ile ilgilidir." Dedi.
Meksika'da zor bir gün Meksika'da, Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgının patlak
vermesinden bu yana günlük rekor ölümle (424 kişi) 2248 yeni korona virüs vakası kaydettiğini açıkladı. Resmi
istatistiğe göre, ülkedeki vaka sayısı 56.594'e ulaşırken, ölümler toplamda 6.090'a yükseldi.
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