Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve Çalışmalar
Araştırma sonucu
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Bir araştırma Covid-19 ‘dan çocuk ölümlerinin çok nadir olduğunu doğruluyor. Uluslararası bir Avrupa
araştırması, hastalığın çok genç olanlarda oldukça hafif seyrettiğini ve vakaların sadece % 1'inde ölümcül
olduğunu doğruluyor. The Lancet Child & Adolescent Health dergisinde yayınlanan 0 yaş (3 günlük) ve 18 yaş altı
çocuklar üzerinde yapılan Avrupa’nın bu ilk araştırmasına 82 sağlık kuruluşu katıldı. İngiltere, Avusturya ve
İspanya uzmanları tarafından yönetilen çalışma, 18 yaş altı yeni korona virüs ile enfekte olan yaklaşık 600 çocuğun
sadece dörtte birinin önceden tıbbi sorunları olduğunu gösteriyor. Yazarlar aksine, araştırmalarda patolojilere sahip
yetişkinlerin oranının genellikle daha yüksek olduğu tespitinde bulunuyorlar. Üzerinde araştırma yapılan, virolojik
testi (RT-PCR) pozitif olan 582 hastadan dört tanesi öldü, hepsi on yaşın üstünde, ikisinin önceden mevcut tıbbi
problemleri mevcuttu.
Meksika'da 25.000'den fazla korona virüs ölümü. Yetkililere göre, Meksika'da Covid-19'dan 25.000'den fazla
insan öldü ve ülkede salgınının başlamasından bu yana 127 milyon kişinin 200.000’i enfekte oldu. Perşembe günü
Meksika Sağlık Bakanlığı epidemiyoloji bölümü genel müdürü José Luis Alomía bir basın toplantısında,
“Neredeyse üç ay içinde, korona virüs tanısı konulan kontaminasyon vakalarının sayısı "bugüne kadar 202.951’ e
ulaşırken, salgından ölen 25.060 kişinin acısını yaşıyoruz" dedi. Meksika'daki ilk üç vaka 28 Şubat'ta kaydedildi.
Mart ayının son haftasında hükümet zorunlu olmayan faaliyetleri askıya aldı. 1 Haziran'da bu faaliyetler yavaş
yavaş yeniden başladı. Mexico City en üst seviyede olağanüstü hal durumunda. Bu perşembe günü basın
toplantısında paylaşılan rakamlara göre, Meksika 100.000 kişi başına 159'luk bir bulaşma oranına sahip.
İran'da Korona virüs salgını ağırlaşmaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı’nca cuma günü yayınlanan
verilere göre, korona virüs salgını İran'da son 24 saat içinde 100 can daha aldı ve virüsle ilgili toplam ölü sayısını
10.239'a yükseltti. Bakanlık sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda kontaminasyon vakalarının sayısının
bir günde 2.628 arttığını, salgının başlangıcından bu yana belirlenen vaka sayısının 217.724’e ulaştığını söyledi.
Uusal korona virüs ile mücadele merkezi başkanı Alireza Zali, başkent Tahran'da, 9 milyonluk nüfusun%
20'ne virüs bulaşmış olabilir, dedi. Nisan ayı ortasında seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana ülkede
yeni vaka sayısı önemli ölçüde arttı. Rejimin üst düzey yetkilileri, özellikle sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı
takdirde bu kısıtlamaların tekrar uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundular.
KLM Hollanda'dan 3,4 milyar avro yardım aldı. Hollanda hükümeti, havayolu grubunun yeni korona virüs ile
bağlantılı pandemiden kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmayı amaçlayan destek planın
şartları üzerine Fransa ile gergin geçen birkaç aylık müzakerelerin ardından, Air France’ın hollandalı kolu olan
ulusal havayolu şirketi KLM için 3,4 milyar avroluk bir yardım açıkladı. Bu miktar, Hollanda devleti tarafından
KLM'ye doğrudan verilen 1,0 milyar avroluk krediyi ve üç Hollanda bankası ve sekiz uluslararası banka olmak
üzere 11 banka tarafından verilen Hollanda devletinden teminatlı 2,4 milyar avroluk bir kredi limitini kapsamakta.
Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında gerekirse mali desteğin
artırılabileceğini söyledi. Hollanda devletinin KLM'ye yardımı, Fransız devletinin Air France'a toplam 7 milyar
avroluk verdiği destek üzerine geliyor.
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Bir aşı için kazanan dört teknoloji. İlk olarak hangi laboratuar Covid-19 aşısı yapabilecek ve hangi reçete
ile? Aşı oluşturmaya özgü dört teknoloji arasında "büyük ilaç firmaları" seçimlerini yapıyor ve hızlandırılmış
prosedürde adaylarını geliştiriyor. Amaç: Farklı hasta türlerine ve çeşitli aşılama biçimlerine uyarlanmış bir aşı
portföyü oluşturmak. Açıklamalar bu yönde. Aşı savaşı hızlanıyor. Wuhan'da SARS-CoV-2 virüsünün keşfinden
altı ay sonra, insanlar üzerinde ondan fazla aşı denemesi başlamıştır. Ve en az on tane daha Temmuz başında
piyasaya sürülmeye hazır. Hiç görülmemiş. Üç aşamada, bu testler aşının insan vücudu tarafından iyi tolere
edildiğini, farklı hasta profilleri için uygun olduğunu ve kontaminasyon durumunda etkili olduğunu kontrol
edecek. Değerli karışımı geliştirmek için laboratuarlar, uzun süredir kullanılan yepyeni, çekici, ancak henüz insan
aşıları için onaylanmamış olandan dört farklı teknoloji arasında seçim yapıyor.
Barların ve restoranların kapatılması: Guyana korona virüs üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştırıyor. Bölge, Ekim
sonuna kadar acil sağlık durumu altında kalıyor, salgının zirvesi Temmuz ortasında öngörülüyor. Guyana valiliği,
25 Haziran Perşembe akşamı Covid-19 salgınına karşı mücadele için kısıtlayıcı önlemleri, virüsten çok etkilenen
odak yirmi yeni yerleşim alanında sokağa çıkma yasağına ve bölgede olan tüm bar ve restoranların kapatılmasına
ağına karar vererek daha da güçlendirdi. Guyana'yı Brezilya'ya bağlayan Saint-Georges-de-l'Oyapock köprüsü
şimdi "Brezilya-Fransa yönünde tamamen kapalı. Valilik bir basın bülteninde, “Bu nedenle sınırdan Guyana'ya
geçmek tamamen yasaktır "dedi.
Kazakistan’da bir günde 1348 korona virüs vakası. 465 hastada semptomlar görünürken, 883’ünün
asemptomatik (belirtisiz) olduğu bildirilmektedir. Belirti göstermeyenler en çok Karaganda bölgesinde görülürken
bazı şehirlerde testlere ilişkin problemler olması istatistiklerin tamamlanmamış olabileceğini gösteriyor. Resmi
rakamlara göre ülkede toplam vaka sayısı 19.750. Bu vakalardan 12.220’si iyileşti 140’ı ise hayatını kaybetti.
Başkent Nur-Sultan’da bir hastane yatak sayısını arttırmak için pandemi hastanesine dönüştürüldü. Kanser
hastaları ise hastaneye gidememekten şikâyetçiler.
Rusya'da, hastanelerde "akıllı saatler" kullanılacak
Rusya'nın Voronej şehrindeki hastane, hastaların durumunu izlemek "akıllı saatler" kullanacak. Cihaz, verileri
doktorlara uzaktan iletecektir. Aynı zamanda, yerleşik bir GPS sensörü, hastaların konumlarını izlemelerine imkan
verecek.
Karantinadan sonra, rekor sayıda bisikletçi Paris sokaklarında dolaşıyor
Hafta içi yoğun saatlerde bisiklet sürenlerin sayısı iki katına çıkarken, cumartesi ve pazar günleri 3-4 katına
çıkıyor. Paris belediye başkanı Anne Hidalgo, bisikleti ana ulaşım aracı haline getirmeyi vaat ediyor. Başkan’nın
düşüncesi şehirde mümkün olduğunca az araba kullanılması.
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