Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve Çalışmalar
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Araştırma sonucu
Tarih
İngiltere: Ülke normalleşiyor, tıp dünyası yeni bir dalgaya hazırlanmaya çağırıyor. Açık bir mektupta, İngiliz sağlık
profesyonelleri "yerel enfeksiyon kaynaklarının gittikçe daha fazla olası olduğu" ve ikinci bir Covid-19 dalgasının "gerçek
bir risk oluşturduğu" konusunda uyarıyorlar. Sağlık profesyonelleri 24 Haziran çarşamba günü Birleşik Krallığı ikinci bir
pandemi dalgasının “ gerçek riski ” için hazırlamaya çağırırken, büyük bir normalleşme aşaması görünmeye başladı.
Başbakan Boris Johnson'un Mart sonundan beri kapalı olan barlar, restoranlar, kuaförler, müzeler ve sinemaların Temmuz
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ayı başlarında, yeniden açılacağını açıkladığının ertesi günü, tıp dünyasının temsilcileri İngiliz Tıp Dergisi özel yayınında Haziran
açık bir mektup yazdı. İngiltere'de doktorları temsil eden İngiliz Tabipler Birliği Başkanı "ve imza atanlar Birleşik
2020
Krallık'taki pandeminin şeklini tahmin etmek zor olsa da, mevcut kanıtlar yerel enfeksiyon kaynaklarının gittikçe daha
fazla olası olduğunu ve ikinci bir dalganın gerçek bir risk oluşturduğunu gösteriyor "diye yazıyorlar. "Şimdi sadece
pandeminin ilk aşamasının önemli yansımalarıyla uğraşmak yetmiyor, aynı zamanda ikinci bir aşamayı da içerecek şekilde
ülkenin hazırlıklı olmasını sağlama sözkonusu ”diye ekliyorlar.
Covid-19 vakalarının ardından Paris'te iki ilkokul kapatıldı. Paris'te iki ilköğretim okulu, Covid-19 vakalarının tespit
edilmesinin ardından bir önlem olarak 23 -24 Haziranda kapatıldı, ancak Bölgesel Sağlık Ajansı'na (ARS)
göre bir " küme " söz konusu değil. ARS, AFP'ye ilgili kişiler hakkında ayrıntı vermeden Paris'in 12. Bölgesinde 180
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öğrencisi olan Lamoricière ilköğretim okulunun, " üç covid 19 vakası" tespit edildikten sonra" önlem ve ihtiyat Haziran
olarak " salı sabahından 26 Haziran cuma'ya kadar kapatıldığını açıkladı. ARS’a göre, haziran başı ile pazartesi arasında
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"bu üç vakanın zaman içinde dağılımı göz önüne alındığında, bir küme söz konusu değil". ARS, "sağlık gözetimi
soruşturmalarını bekliyor ve ardından bu önlemin uzatılıp uzatılmayacağını görecek.
İtalya: Akdeniz'de kurtarılan 28 göçmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. İtalya hükümeti tarafından Sicilya kıyılarında
kaçak göçmenleri karantinaya almak için bir gemi tahsis edildi. Sicilya bölge başkanı Nello Musumeci, Alman Deniz
İzleme Örgütü ONG tarafından Akdeniz'de kurtarılan ve daha sonra Sicilya limanında bir feribotta karantinaya alınan 209
kişiden yirmi sekiz göçmenin, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sicilya'nın güney kıyısında, Porto Empedocle'de
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bulunan Moby Zazà feribotu üzerinde karantinaya alınan 209 göçmenden numunelerin, Salı sabahı alındığını, yanlarındaki Haziran
İtalyan medyası belirtti. “Yirmi sekiz göçmen Covid-19 için pozitif. Porto Empedocle limanındaki gemideler, 12 Nisan'da
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hükümetten salgının adanın genelinde yayılmasını önlemek için inatla talep ettiğimiz bir çözüm ”diye yazıyor Nello
Musumeci Facebook'ta. "Bugün, talebimiz daha iyi anlaşılıyor ve bizi neredeyse ırkçılıkla suçlayarak sanrılı olanlar haklı
olduğumuzu anlıyor" diye ekliyor Musumeci.
Latin Amerika ve Karayipler'de 100.000'den fazla ölüm. AFP tarafından resmi verilere dayanarak yapılan bir sayıma
göre, Salı günü Covid-19 salgını bilançosu Latin Amerika ve Karayipler'de 100.000 ölüyü aştı. Pandemi başlangıcından bu
yana bölgede 2,1 milyondan fazla kontaminasyon vakası tespit edildi ve Brezilya, Meksika, Peru ve Şili en çok etkilenen
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ülkeler oldu. ABD'den sonra en çok ölüm yaşanan ikinci ülke olan Brezilya'nın 1.145.906 onaylı vakası ve 52.645 ölümü Haziran
var. Meksika, Covid-19 ile ilgili 191.410 kontaminasyon vakası ve 23.377 ölüm kaydetti. Pandemi bölgede ilerlemeye
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devam ederek ülkeleri önleme tedbirlerini artırmaya ve devam etmeye teşvik ediyor. Kolombiya Mart sonundan bu yana
yürürlükteki hapsedilmeyi salı günü 15 Temmuz'a kadar uzatmaya karar verdi.
Çin "savaş hızında" bir aşı yarışı başlattı. Ülkenin test aşamasında dördü, etkisiz hale getirilmiş virüsler kullanılan beş
projesi var ve üretim tesisleri kurmaya başladı. Faz 2 testinde beş proje ve çeşitli bilimsel yayınlarla Çin, Covid-19'a karşı
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bir aşı geliştirme yarışında ipi elinde tutuyor. Salgının 2019'un sonunda ortaya çıktığı ülke, bilim adamlarını mümkün olan
Haziran
en kısa sürede bir aşı bulmak için harekete geçirirken, yetkililer izin konusunu kolaylaştırdı. Şu anda test edilen projelerin
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çoğu, hızlı gelişime izin veren, ancak sonuçları daha kısa bağışıklık sağlayabilen eski bilimsel çözümlere
dayanmaktadır. Gerçek koşullar altında faz 3 testi, bu aşıların gerçek etkinliğini ortay koyacak.
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