Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve Çalışmalar
Araştırma sonucu
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Yunanistan göçmen kamplarında kısıtlamayı 7 Haziran'a kadar uzattı. Yunanistan Göç Bakanlığı cuma günü ,
yeni korona virüs salgını için iki aydan fazla bir süre boyunca uygulanan sığınmacı kamplarındaki sınırlama
önlemlerinin 7 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. "Vatandaşları Koruma, Sağlık ve Göç Bakanları tarafından
alınan kararın ardından, Covid-19 virüsünün yayılmasına karşı önlemler ülke genelindeki göçmen kamplarında
uzatıldı ”denildi yapılan kısa açıklamada detay verilmeden. 17 Mart'ta Yunan hükümeti, tüm ülkede uygulanan
genel hapisedilmeden bir hafta önce, adalardaki ve kıtadaki kalabalık kamplarda göçmen nüfusu sınırlamaya karar
verdi. 4 Mayıs'ta Yunanistan'da genel nüfus için normalleşme başlatılırken, hükümet ilk kez 10 Mayıs'ta göçmen
kamplarının hapsedilmesini 21 Mayıs'a kadar uzattı. Cuma günkü ikinci uzatmanın ardından, 7 Haziran’da yeniden
açılılacaklar. Ülkenin geri kalanında olduğu gibi, yeni koronavirüs salgınının kamplar üzerinde çok az etkisi oldu:
Yunanistan'daki 168 ölü arasında, göçmen nüfustan Covid-19 nedeniyle şimdiye kadar bilinen hiçbir ölüm yok.
Burma'daki bir gazeteci 2 yıl hapse mahkum edildi. Avukatı cuma günü yaptığı açıklamada, Burmalı gazetecinin
ülkenin korona virüs salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı için 2 yıl hapse mahkûm edildiğini söyledi. Bir haber
sitesinin genel yayın yönetmeni Zaw Ye Htet, korona virüs tarafından Karen'da bir kişinin ölümünü yanlış bir
şekilde açıklayan bir makalesinin çevrimiçi olduğu gün 13 mayıs'ta tutuklandı .Bir hafta sonra duruşması 20
mayıs'ta yapıldı, oysa Burmada adaletin, şüphelilerin yargılamadan önce aylarca tutuklu kalmalarına izin verdiği
biliniyor. Avukatı Myint Thuzar Maw, 2 yıl hapse mahkum edildi" dedi.
Rusya'da rekor düzeyde günlük ölüm kayıtları. Rusya Cuma günü, 150 kurbanla bir günde yeni koronavirüsten
ölenlerin sayısı için yeni bir rekora imza attı, ancak salgın yeni enfeksiyonlar açısından sabit kaldı. Resmi rakamlara
göre, Rusya'da pandeminin başlamasından bu yana toplam 3.249 kişi öldü. Ülkede, toplam 326.448 tespit edilen
vaka için son 24 saatte 8.894 yeni enfeksiyonvakası kaydedilmiştir. Dünyanın en büyük ülkesindeki durum
bölgeden bölgeye değişiyor ve Moskova salgının merkez üssü. Yoksul bir Kafkas cumhuriyeti olan Dağıstan,
merkezi otoriteye tepki vermeye zorlayan bir sağlık “ felaketi ” yaşıyor . Bununla birlikte, yeni enfeksiyonlar birkaç
gün boyunca 9.000'in altında kaldığından ve çarşamba günü ilk kez hasta sayısında (-633) düşüş kaydeden ülkede
durum stabil gibi görünüyor. Toplamda, tedavi edildiği düşünülen kişi sayısı 99.825 iken, hasta sayısı 223.374'tür.
Fransa-"Evet, iflaslar ve işten çıkarmalar olacak," diye uyarıyor Le Maire.
Ekonomi Bakanı, "bu değerlendirmeyi yaparak" faaliyetlerin mümkün olan en kısa sürede devam etmesi
çağırısında bulunuyor. Bu sabah Le Figaro ile yaptığı röportajın ardından Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire Europe
1 kanalında verdiği bir mülakatta: "Evet, önümüzdeki aylarda iflaslar ve işten çıkarmalar olacak." "Bunu tahmin
etmek gerekir” (...) ve faaliyetin yeniden başlamasını teşvik ediyoruz ”diye devam etti. 1 Haziran'dan itibaren kısmi
işsizlikteki kademeli düşüş hakkında sorulan soruya, işveren ve sendikalar bu yaza kadar devam etmesini talep
ederken, Bercy'nin patronu "Devletin ücretlerin% 100'ünü karşılaması normal bir durum değildir" diye yanıtladı.
İngiltere, yurt dışından gelen yolculara 14 günlük karantina uygulayacak. Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis
Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yeni korona virüsün yayılmasını sınırlamak için yurt dışından
gelen yolculara 14 karantina günü uygulayacağını söyledi. " Brandon Lewis İngiltere'ye gelen insanlar" hastalık
bulaştırma riskine karşı" kendilerini karantinaya almak zorunda kalacaklar”.diye Sky News’te konuştu. “ Açıkçası,
geri dönen İngiliz vatandaşları kendilerini evde karantinaya alabilecekler. Ziyaretçilerin bu karantinayı 14 gün
boyunca gerçekleştirmek için gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekecek ”dedi. "Üç haftada bir" gözden geçirilecek
olan bu önlem Ona göre, pandemiye karşı mücadelede ilerleme olması durumunda,1 haziran'dan itibaren başlaması
gereken ülkenin normalleşme sürecine eşlik etmelidir.
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Ryanair Viyana'da Lauda havayolu üssünü kapatıyor, 300 kişiyi işten çıkarıyor. Ryanair iştiraki Lauda 29
Mayıs'ta Viyana'daki ana üssünün kapatılacağını, yeni iş sözleşmeleri konusunda sendikalarla anlaşma
sağlanamadığını, bunun Avusturya'da 300'den fazla işten çıkarmaya yol açacağını duyurdu. Ryanair Genel Müdürü
Michael O'Leary bu ay grubun Lauda üssünü kapatacağı ve çalışanlar daha düşük ücret ve yeni çalışma koşullarını
kabul etmedikleri takdirde uçaklarını yeniden konuşlandıracağı konusunda uyardı. Bu Viyana üssü, Lauda 30
Airbus A320'lerinin yarısına ev sahipliği yapıyor. Michael O'Leary, Stuttgart, Düsseldorf ve Palma'daki diğer
üslerin faaliyete devam edeceğini söyledi.
Korona virus AB'nin hayatta kalmasını tehdit ediyor, diyor George Soros. İtalya gibi, Brüksel'de bir kurtarma
planının sunumundan birkaç gün önce Amerikalı milyarder George Soros “korona virüs salgınından en çok
etkilenen blok ülkelere yardım etmek için sürekli yeni tahviller yayınlamadığı sürece Avrupa Birliği'nin hayatta
kalması tehlikede” diye tahminde bulunuyor. "Avrupa Birliği bu aşamada bunu düşünemezse, şu anda karşılaştığı
zorluklardan kurtulamayabilir," şeklinde konuştu gazetecilere soru – cevap bölümünde. "Bu teorik bir olasılık değil,
trajik bir gerçeklik olabilir," diye ekledi işadamı… Ayrıca İtalya'daki durumdan çok endişe duyduğunu söylüyor.
"Almanya için elverişli devlet yardım kurallarının gevşemesi, Avrupa'da zaten hasta olan ve daha sonra koronavirüs
tarafından en çok etkilenen ülke İtalya için özellikle haksızlık oldu” dedi George Soros.27 Mayıs'ta önerilen
kurtarma planını sunması beklenen Avrupa Komisyonu, bu hafta Fransa-Almanya'nın bütçe harcamalarında 500
milyar avroluk bir fon fikrini kabul etmeyeceği, ancak krediler ve sübvansiyonlara karışacağı konusunda uyardı.
Nissan, özellikle Avrupa'da 20.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Kyodo haber ajansı, Japon otomobil
üreticisinin kurtarma çabalarının bir parçası olarak, Nissan'ın dünya çapında, çoğunlukla Avrupa'da ve gelişmekte
olan ülkelerde 20.000 işten çıkarmayı planladığını bildirdi. Bir Renault ittifak ortağı olan Nissan, son üç yılda
karının düşmesinin ardından gelecek hafta orta vadeli stratejisinin yeni bir versiyonunu sunacak.
Fransa: belediye seçimlerinin ikinci turu 28 haziran'da yapılacak. Geçen Mart ayında, korona virüs
pandemisinin ortasında ilk turun düzenlenmesi birçok eleştirilere neden oldu. Birkaç gün sonra hükümet ikinci turun
ertelendiğini açıkladı. Başbakan Édouard Philippe, Fransa'da ikinci tur belediye seçimlerinin 28 Haziran'da
gerçekleşeceğini, sağlık koşullarının kötüleşmesi halinde bu kararın "geri alınabileceğini" söyledi. "Artıları ve
eksileri tarttıktan sonra demokratik yaşam haklarının sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz", dedi.
Çin Korona virüsüne karşı zafer ve "büyük stratejik başarı" ilan etti
Çin Halk Bakanı Li Kiqiang, Cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) açılışında, ülkesinin başarılarından büyük
ölçüde bahsetti ve bu, 2019'un sonlarında Wuhan'da ortaya çıkan yeni Corona Virüsünün patlak vermesi karşısında
"büyük stratejik başarılar" yaptı. Çin'in "bitmediği" salgını üzerindeki başarısını ve zaferini ve gerçekleştirilmesi
gereken "muazzam görev" in Corona virüsünün ekonomik yansımalarıyla yüzleşmek olduğunu vurguladı.
Rus Bilimler Akademisi Murmansk Deniz Biyolojisi Enstitüsü'nün biyoloji laboratuarı başkanı Grigory
Voskoboynikov, yosun bazlı ilaçların ve diğer bazı bileşenlerin kullanımının Koruna virüsü bulaşmış
hastalarda bağışıklığı arttırmak için etkili bir yol olabileceğini ortaya koydu. Dünya, denizkestanesi havyarının
ve bazı bitkilerin bağışıklık uyarıcı özelliğe sahip olduğunu ve yosunun, uzun süreli ilaç kullanımından sonra
kalabilen ağır metalleri ve radyonüklidleri vücuttan çıkarma yeteneğine sahip olduğunu bildirdi. Araştırmalar,
denizkestaneleri ve yosun havyarı ve bazı bağışıklık uyarıcı bitkiler temelinde üretilen ilaçların kullanımının,
Korona virus ile enfekte olan insanlar için rehabilitasyonu tedavi etmenin etkili bir yolu olduğunu ortaya koydu.
Tunus: Camiler, kafeler ve oteller 4 Haziran'dan itibaren yeniden açılacak
Korona virüsü nedeniyle iki aydan uzun süren kapanıştan sonra Tunus, 4 Haziran'da camileri ve tüm ibadet
yerlerini, kafeleri, restoranları ve otelleri yeniden açmaya hazırlanıyor. Tüm karantina önlemleri, yetkililerin hijyen,
sosyal mesafe ve maskeleme prosedürlerine uyulacağı duyurusuna göre 14 Haziran'da kaldırılacak.
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Latin Amerika, Corona virüsünün yayılması için yeni bir odak noktası olacak mı?
Latin Amerika, Covid-19 salgınının, özellikle ölüm sayısının 20.000 eşiğini, Peru, Şili ve Arjantin'i aştığı
Brezilya'da hızla yayılmaktadır. Avrupa, izolasyon önlemlerini hafifletmenin ikinci aşamasını uygulamaya
hazırlanırken, Korona virüsünün Latin Amerika'daki yayılması hızlanıyor ve bu da salgının yeni bir merkez üssüne
dönüşmekle tehdit ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri: Corona virüsü ölüm bilançosu 94.000'i aşıyor Johns Hopkins Üniversitesi
tarafından yayınlanan rakamlara göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam korona virüsü ölüm sayısı, ülkenin 24
saat içinde 1.255 ek ölüm kaydetmesinden sonra 94.651'e ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü
yaptığı açıklamada, dünyanın en çok etkilenen ülkesindeki salgın kurbanlarının anısına saygı göstermek için üç gün
boyunca ABD'deki federal binaların üzerine bayrak bayraklarının gönderilmesini emrettiğini açıkladı.
Japonya bugün, 72 yeni virüs vakasına ek olarak, 13 ölümünü Cuma günü açıkladı Japon Sağlık Bakanlığı
yaptığı açıklamada, pandeminin toplam sayısının 802 ölüme yükseldiğini ve 16,528 teyit edilmiş korona virüs
vakasını açıkladığını söyledi. Açıklamada, toplam sayının geçtiğimiz Şubat ayında Tokyo yakınlarında karantinaya
alınan (Diamond Princess) yolcu gemisinde kaydedilen ölüm ve vakaları içermediği belirtildi. Perşembe günü,
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yeni enfeksiyonların azalmasından sonra Osaka dahil olmak üzere batı
Japonya'daki üç eyalette olağanüstü halini kaldırdı. Başkent Tokyo ve Kuzey Hokkaido olağanüstü bir durumda
kalacak ve hükümetin olağanüstü halin önümüzdeki Pazartesi gününe kadar beş eyaletten kaldırılıp
kaldırılmayacağına karar vereceğini belirtti. Hükümet, geçen hafta ülkenin 47 ilinin 39'unda 31 Mayıs'a kadar
sürecek olan olağanüstü halini şimdiden kaldırdı.
Trump: "İkinci dalgada ekonomiyi durdurmayacağız" ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'daki Ford
fabrikasını ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte korona virüsün ikinci dalgası başlarsa ülke ekonomisini
durdurmayacağını söyledi."İkinci COVID-19 dalgasından korkuyor musun?" “İnsanlar bunun pek olası olmadığını
söylüyorlar” dedi. Ancak ikinci dalga meydana gelirse, ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız ”dedi.
Ülkesinin salgın sürecinde çok şey öğrendiğini ve yaklaşmakta olan dalgalara tamamen hazır olduğunu belirtti.
Afganistan'da 9.000'in üzerinde vaka tespit edildi
Ülkenin Sağlık Bakanlığı'na atıfta bulunan Tolo News'e göre, Afganistan'da yeni tür korona virüs ile enfeksiyon
vakalarının sayısı 9 bini aştı, 205 kişi öldü . Sağlık Bakanlığı'na göre, son 24 saat içinde Afganistan'da 542 yeni
enfeksiyon vakası kaydedildi, toplam sayı 9.216'ya ulaştı. Şimdiye kadar 993 kişi iyileşti.
Karantina nedeniyle Arjantinlilerin üçte biri yoksulluk içinde Arjantin tarihinin en derin krizini yaşıyor.
Binlerce insan Buenos Aires'te yürüdü. Mitinge katılanlar yetkililerden yiyecek yardımı talep ediyorlar. Resmi
rakamlara göre karantina, Arjantin nüfusunun üçte biri kadar yoksulluğa düştü.
İran'da yaklaşık 10.000 sağlık çalışanına korona virüs bulaştı
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Gasim Jan Babayi yaklaşık 10.000 sağlık çalışanına korona virüs enfeksiyonu teşhisi
konduğunu belirtti. Babayi ayrıca bazı sağlık çalışanlarının korona virüsten öldüğünü kaydetti. Ancak bakan
yardımcısı tam sayıyı açıklamadı.
Rusya'da test edilen COVID-19 aşısının istenen etkiye sahip olduğu açıklandı.
Rusya Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi personeli tarafından test
edilen COVID-19'a karşı aşı başarılı oldu. Merkez müdürü Akademisyen Alexander Gintsburg, aşının etkili
olduğunu ve herhangi bir yan etki tespit edilmediğini söyledi. "Herkes güvende ve mutlu," diye ekledi.
Uygulananların Merkezin çalışanları - preklinik araştırma organizatörleri ve teknoloji uzmanları oldukları söylendi
ama kişi sayısı açıklanmadı.
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