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Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve Çalışmalar
Araştırma sonucu
Tarih
Avusturya, test sonucu negatif olanların dışındaki bazı Almanların Ülkeye girişlerini reddediyor. Avusturya Pazar günü
yaptığı açıklamada, korona virüs odağından etkilenen bölgede yaşayan bazı Almanların, sınırı geçmesine izin verilmesi için
Covid-19 testinin negatif çıkmasını zorunlu tutacağını duyurdu. ORF kanalında, Sağlık Bakanı Rudolf Anschober’e, batı
Almanya'daki Gütersloh kantonundan gelen turistlerin engellenme olasılığı soruldu, "Ortak bir çizgi takip ediyoruz," dedi. Bu
29
kişilerin en az 48 saat önce yapılmış bir test göstermek zorunda kalacaklarını söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunan 360.000 Haziran
nüfuslu kanton Çarşamba gününden bu yana yeniden ev hapsine alındı. Ancak tedbir, yeniden kısıtlamaya tabi tutulan başka bir
2020
Alman kantonu Warendorf'unu kapsamıyor çünkü yeni vakaların sayısı hızla azaldı. Daha önce virüsten nispeten etkilenmemiş
olan Almanya, 6.700 kişi çalıştıran Tönnies grubu mezbahasında büyük bir bulaşma kaynağı keşfetti. Birçok çalışan Bulgaristan
ve Romanya'dan geliyor ve işçi evlerinde kalıyor.
Yunanistan'da turistleri taramak için bir QR kod. Turistlerin test edilmeleri gerekip gerekmediğini belirleyecek bir anket
doldurmaları gerekecek. 1 Temmuz’dan itibaren Yunanistan'a gelen turistlerin çevrimiçi bir anketi 48 saat önceden doldurmaları
gerekecek ve varışta taranmaları gerekip gerekmediğini belirleyecek bir QR kod alacaklar. Yunan hükümeti, böylece turistler
arasında karışıklığa neden olan, ülkelerine göre seyahat edenleri rastgele tarama testlerine son verdi. Turistler 15 Haziran'dan bu
29
yana Atina ve Selanik'e iniş yaptıktan sonra test edilip edilmeyeceklerini ve karantinada bir gece geçirmeleri gerekip
Haziran
gerekmediklerini bilmiyorlardı. 191 ölü ile korona virüsün nispeten es geçtiği Yunanistan, GSYİH'sının dörtte birini oluşturan
2020
turizmi canlandırmaya ve potansiyel seyyahların yanı sıra pandeminin dirilişinden korkan Yunanlılara güvence vermeyi
amaçlayan geniş bir tanıtım kampanyası yürütüyor. Hükümet, yolcuların varışlarından 48 saat önce, ülke menşelerini veya son 15
gün içinde geçtikleri ülkeler gibi kişisel bilgileri içeren çevrimiçi bir anket doldurmalarını gerektiren titiz bir yeni protokol
yürürlüğe koydu.
ABD'de son 24 saat içinde 288 ölüm. Verileri referans alınan Johns Hopkins Amerikan Üniversitesi Pazar günü Amerika
Birleşik Devletlerinin, son 24 saat içinde Covid-19’la bağlantılı 288 yeni ölüm kaydettiğini açıkladı. Hastalığın yeniden
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filizlenmesiyle savaşan Amerika Birleşik Devletleri'nde enfeksiyon oranı, yüksekliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri, 2.5
Haziran
milyondan fazla teyit edilmiş vaka üzerinden gerçekleşen 125.768 ölümle Covid-19'dan en ağır etkilenen ülke. Kontaminasyon
2020
artışı nedeniyle, bazı Amerikan eyaletleri normalleşme sürecini durdurmak zorunda kaldı. Böylece California Valisi pazar günü,
Los Angeles'taki barların ve bu batı kıyısı eyaletindeki salgının geri döndüğü diğer altı ilçenin kapatılmasını emretti.
Son altı günde bir milyon vaka, kısmi yeniden sınırlamalar. Agence France-Presse (AFP)’in 29 Haziran Pazartesi günü saat
11: 00'de resmi kaynaklara dayanarak düzenlediği bir rapora göre, Çin'in Aralık ayında hastalığı resmi olarak bildirmesinden bu
yana Covid-19 salgını, dünya genelinde en az 501.847 kişiyi öldürdü. Salgının başlamasından bu yana 196 ülke ve bölgede 10
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milyondan fazla enfeksiyon vakası teşhis edildi ve bunların en az 5.074.100'ü iyileşti. Dünya genelinde bildirilen vaka sayısı 21 Haziran
Mayıs'tan bu yana iki katına çıktı ve son altı gün içinde bir milyondan fazla yeni vaka kaydedildi. Karşılaştırmak gerekirse,
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Çin'de ilk vakanın açıklanması ile dünya genelinde bir milyon enfeksiyonun belirlenmesi arasında doksan dört gün geçti.
Bununla birlikte, bu teşhis edilen vaka sayısı, gerçek enfeksiyon sayısının sadece bir kısmını yansıtıyor.
Daha yavaş yayılma, çok daha düşük ölüm oranı, Afrika'da korona virüs kendi bölümünü oynuyor. Nüfusun gençliği, yaşam
tarzları ve ağırlaştırıcı patolojilerin düşük oranı, kıtayı fırlayan bir salgından korudu. Gerçekleşmeyen yıkıcı tahminler.
İlerlemesini hızlandıran, ancak diğer kıtalardan daha az ölümcül kalan bir hastalık. İlk Covid-19 vakalarının Afrika'ya
29
gelmesinden dört ay sonra, matematiksel modeller tarafından vaat edilen katliam tehdidi gerçekleşmedi, bu da yeni korona
Haziran
virüsün gezegenin geri kalanından farklı davrandığı bu kıtayı ayrıcalıklı kılıyor. Fransa'da dört bin kişiden biri etkilendi. Afrika
2020
kıtasında, ilk vakanın tespit edilmesinden dört ay sonra on saatten daha az bir süre boyunca gerçekleşen bulaşma Amerika
Birleşik Devletleri'nde üç kat daha fazla. Cape Town’daYirmi bir gün içinde vakaların iki katına çıkmasıyla 28 Haziran Pazar
günü geçilen 370.000 hasta bandı, virüsün yayılmasında belirgin bir ivmeye işaret ediyor.

Kaynak Çalışmalar
https://www.lefigaro.fr/flashactu/coronavirus-l-autricherefuse-l-entree-a-certainsallemands-sauf-test-negatif20200629

https://www.lefigaro.fr/internation
al/covid-19-un-qr-code-pourdepister-les-touristes-en-grece20200629

https://www.latribune.fr/depeches
/reuters/KBN23Z09G/coronavirus
-le-nombre-mondial-de-cassuperieur-a-10-millions.html

https://www.lemonde.fr/planete/ar
ticle/2020/06/29/coronavirus-unmillion-de-cas-ces-six-derniersjours-des-reconfinements-partielsboris-johnson-appelle-a-un-newdeal_6044580_3244.html
https://www.lemonde.fr/afrique/ar
ticle/2020/06/29/diffusion-pluslente-mortalite-bien-plus-faibleen-afrique-le-coronavirus-joue-saproprepartition_6044575_3212.html

