Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve Çalışmalar
Araştırma sonucu
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Çekya’da yaklaşık üç aylık zirve. Sağlık Bakanlığının pazar günü yayınladığı verilere göre, Yeni korona virüs enfeksiyonu
vakalarının sayısı Çekya’da cuma günü üç kat artarak 260’a ulaştı. Yani 8 Nisan'dan bu yana pik noktasında. Perşembe günü
bu toplam yeniden 93’e çıktı. Son veriler 10.7 milyon nüfusu olan ülkede COVID-19 vaka sayısını 11.798'e ulaştırıyor. Şu
anda ölü sayısı 347. Sağlık genel müdürü Jarmila Razova, cumartesi günü Çek radyosunda yaptığı açıklamada, yeni
vakalardaki artışın ülke genelindeki salgın odaklarda yapılan yoğun bir test kampanyasıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.
İngiliz hükümeti Leicester şehrini sınırlamayı düşünüyor. Sunday Times hükümet kaynaklarına atıfta bulunarak, İngiliz
hükümetinin, yeni korona virüs ile kontaminasyon vakalarının sayısındaki artış nedeniyle İngiltere'nin merkezindeki 350.000
nüfuslu bir şehir olan Leicester'ı kısıtlamayı planladığını bildirdi .Gazeteye göre, 16 Haziran'da sona eren kısıtlamanın
ardından Leicester'da iki hafta boyunca 650'den fazla yeni COVID-19 vakası tespit edildiği ortaya çıktığı için, Sağlık Bakanı
Matt Hancock, yerelleştirilmiş kısıtlamaya izin veren bir yasayı inceliyor. Sunday Times, Matt Hancock, yerelleştirilmiş
kısıtlama da dahil olmak üzere "tüm seçenekleri" gözden geçirdi “ diye devam etti.
Dünyada vaka sayısı 10 milyonu aştı. Korona virüs ile kontaminasyon vakalarının küresel sayısı 10 milyon bandını aştı,
COVID-19’un karakteristik özelliği olan solunum yolu hastalığının neden olduğu toplam ölüm sayısının 500.000'e
ulaşmasına çok az kaldı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 10 milyonluk bu rakam, dünya genelinde her yıl kaydedilen ciddi
grip vakası sayısının yaklaşık iki katı. Bu noktada, DSÖ, “COVID-19 salgını bir yılda grip kadar öldürdü” diye devam
ediyor. 10 milyonluk sembolik eşik, hastalığın en çok etkilediği birçok ülkenin - özellikle Avrupa'da – virüsle mücadele için
Mart ve Mayıs ayları arasında alınan sınırlama önlemlerini kademeli olarak kaldırmaya devam ettiği bir zamanda aşılıyor.
Almanya'da 250'den fazla yeni vaka. Robert Koch Bulaşıcı hastalıklar Enstitüsü’nün (RKI) Pazar günkü verilerine göre
Almanya son 24 saat içinde toplam enfeksiyon sayısını 193.499'a ulaştıran, 256 yeni korona virüs kontaminasyon vakası
rapor etti. Bu, yeni bir covid 19 salgını odağının keşfinden sonra Kuzey Ren-Vestfalya’ da iki belediyede yeniden sınırlama
önlemlerini uygulayan ülkede 15 Haziran'dan bu yana meydana gelen yeni vaka sayısındaki en küçük artış. RKI'ye göre
Almanya'da üç kişi daha öldü ve korona virüs ile ilişkili resmi ölüm oranı 8,957 kişiye ulaştı.
Yetkililere göre Pekin'de Covid-19: durum hala "ciddi" Neredeyse 500.000 kişi yine ev hapsinde. Çin, 28 Haziran Pazar
günü yetkililerin Haziran ayından bu yana durum hala "ciddi ve karmaşık" diye nitelendirdiği Covid-19'daki sıçramadan
etkilenen başkent Pekin yakınlarında yaklaşık yarım milyon insanı hapsetti. Asya ülkesi salgını büyük ölçüde durdurdu.
Ancak, şehirde iki haftadan fazla bir süre içinde 300 yeni vakanın ortaya çıkması, ikinci bir kontaminasyon dalgası
korkusunu artırıyor. Belediye önceden çok geniş bir tarama kampanyası başlattı, Pekinlilere başkentten ayrılmamaları
çağrısında bulundu, okulları kapattı ve risk altında olduğu kabul edilen yerleşim alanlarında birkaç bin kişiyi ev hapsine aldı.
İran'dan gelen korkunç açıklama: "Her 13 dakikada bir kişi korona virüsten ölüyor". İran Sağlık Bakan Yardımcısı
Irech Herirchi, her 33 saniyede bir İranlıya korona virüs bulaştığını ve 13 dakikada bir de bir İranlı'nın öldüğünü söyledi.
Virüs ile mücadelede maskelerin ve sosyal mesafe önlemlerinin önemini vurgulayan Herirchi, sosyal mesafe önlemlerinin
korona virüs bulaşmasını yüzde 82, maske kullanımı ile yüzde 85 ve göz korumasını ile yüzde 78 azalttığını söyledi.
Avrupa, on dört ülkeye sınırlarını yeniden açacak, ancak Amerikalılar, Ruslar ve Türkler hariç. AB üyeleri yeniden
açılış için 1 Temmuz tarihi ve daha sonrasında ne olması gerektiğine dair bir dizi kriter üzerinde anlaştılar. Tartışma
Brüksel'de çok uzun sürdü, ancak Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri büyükelçilerini bir araya getiren Daimi Temsilciler
Komitesi 26 Haziran cuma akşamı dış sınırları 1 Temmuzda on dört ülkeyle yeniden açma önerisini kabul etti. Bunlar
Avustralya, Kanada, Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Tayland, Uruguay, üç Mağrip Devleti (Cezayir, Fas,
Tunus) ve üç Balkan ülkesi (Gürcistan, Karadağ, Sırbistan). Brexit'ten önceki geçiş döneminde hala AB'nin bir parçası
olduğu için İngiltere, üye ülke olarak muamele görüyor.
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FİLİSTİN-Artan korona virüs kontaminasyonu karşısında Beytüllahim'in geçici olarak kapatılması. Bu kapatma,
geçen hafta Hebron ve Nablus şehirlerinin art arda beş gün kırk sekiz saat kapatılmasından sonra geliyor. Bethlehem valisi,
27 Haziran Cumartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'da yeni korona virüsün kontaminasyon sayısındaki artışa karşı Filistin
şehrinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Kamel Homaid, kapanışın pazartesi günü, sabah saat 6'dan kırk sekiz saat
geçerli olacağını söyledi. Bu kapanış, geçen hafta Hebron ve Nablus şehirlerinin sırasıyla beş gün kırk sekiz saat
kapatılmasının ardından geliyor. Bu iki Filistin kenti ve Beytüllahim son zamanlarda yeni korona virüs enfeksiyonlarında
önemli bir artış kaydetti. Cumartesi sabahı Filistin sağlık bakanlığı, Batı Şeria'da, Bethlehem bölgesinde 33 olmak üzere 67
yeni enfeksiyon duyurdu. Bulaşmanın arttığı İsrail'de olduğu gibi, Batı Şeria da vakalarda son zamanlarda bir artış yaşadı.
Covid-19 salgını Guyana'yı kritik bir duruma düşürüyor. Moralleri bozulan iş liderleri, "bitkin" sağlık çalışanları…
Oysa salgının zirvesi temmuz ortasında bekleniyordu, bölgede durum şimdiden çok gergin. Fransa Denizaşırı Bakanı,
Fransa’daki sağlık çalışanlarına gönüllük çağrısı başlattı. Cayenne Hastane Merkezindeki Enfeksiyon ve Tropikal
Hastalıklar Birimi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Loïc Epelboin, "Dalgaların Cayenne hastanesine ulaştığı 13 ve 14
Haziran hafta sonu nöbetçiydim" diyor. "Bunun altından kalkamayacağımıza inandık. Kırk sekiz saat içinde 26 yataktan
Covid hastalarına ayrılmış 70'ten fazla yatağa geçtik” diye açıklıyor. Başa çıkmak için başka servisler seferber edildi ve altı
hasta Antiller’e tahliye edildi.
Buenos Aires yeniden 1 Temmuz'da kısıtlayıcı muhafazada. Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez cuma günü, 117 Temmuz tarihleri arasında Buenos Aires ve çevresinde sınırlama önlemlerinin sıkılaştırıldığını ve korona virüs
vakalarında artışla karşı karşıya olduklarını açıkladı. " Bulaşmaların azaltılması için virüs dolaşımının büyük ölçüde
azaltılması ve yoğun bakımda yatak talebini azaltmak için" Buenos Aires metropol alanını tekrar kapatacağız dedi "
televizyon kanalları tarafından önceden kaydedilen bir yayında. “1 Temmuz'da herkesten tekrar kendisini evde tecrit
etmesini ve erzak almak dışında dışarı çıkmamasını isteyeceğiz. 1 ile 17 Temmuz arası böyle geçecek. Alberto Fernandez
sadece gerekli hizmetler çalışmaya devam edecek ve bazı alanlarda birkaç endüstri ”dedi.
Cumartesi günü dünyada salgının bilançosu. Covid-19 salgını Çin'in Aralık ayında resmi olarak hastalığı rapor
etmesinden bu yana dünya genelinde en az 495.288 kişiyi öldürdü. Salgının başlamasından bu yana 196 ülke ve bölgede
9.875.040'tan fazla enfeksiyon vakası tespit edildi ve bunların en az 4.903.500'ü tedavi edildi. Bununla birlikte, bu teşhis
edilen vaka sayısı, gerçek enfeksiyon sayısının sadece bir kısmını yansıtıyor. Bazı ülkeler yalnızca ciddi vakaları test
ederken, diğerleri izleme için bir öncelik olarak testi kullanmakta ve birçok fakir ülkenin tarama kapasitesi sınırlı. Cuma
günkü verilerden bu yana dünya genelinde 4.372 yeni ölüm ve 181.048 yeni vaka kaydedildi. Yeni ölümlerin dağılımı 990
yeni ölümle Brezilya, Meksika (719) ve Amerika Birleşik Devletleri'dir (523). Korona virüsten ilk ölümünü şubat ayı
başında kaydeden Amerika Birleşik Devletleri, 2.492.246 vaka ve 125.255 ölümle, ölüm ve vaka sayısı bakımından en çok
etkilenen ülke. En az 670.809 kişinin iyileştiği bildirildi.
Endonezya'da vaka sayısında son 24 saatte rekor artış. Sağlık bakanlığı yetkilisi Achmad Yurianto, Endonezya'nın 1,385
yeni vaka ile korona virüs enfeksiyonu sayısında 24 saat içindeki en büyük artışı kaydettiğini söyledi. Ayrıca, salgının
başlamasından bu yana ülkede toplam ölü sayısı 37 yeni ölümle 2.720'ye ulaştı. Yerel yetkililer ayrıca Endonezya’dan
Kamboçya'ya giden bir uçakta bulunan dokuz kişinin Kamboçya'ya vardıklarında korona virüs testinin pozitif çıktığını
duyurdular. Bunlardan biri Endonezyalı diğer sekiz kişide Kamboçyalı.
Korona virüs sivrisinekler aracılığı ile bulaşmıyor
İtalyan araştırmacılar, enfekte kanın emilmesi yoluyla bir sivrisineğe bulaşan virüsün çoğalamadığını belirtti. Bu nedenle, bir
sivrisinek ısırığından bir korona virüsün bulaşması imkânsızdır.
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