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Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve Çalışmalar
Araştırma sonucu
İngiliz posta grubu Royal Mail’de 2.000 kişi işten çıkarıldı. Royal Mail'deki bu işten çıkarmalar, Birleşik Krallık'ta özellikle
hava taşımacılığı, otomobil veya enerji olmak üzere giderek daha fazla etkilenen sağlık krizinin zayıflattığı sektörlerde, uzun
soluklu bir dizi sosyal planın parçası. İngiliz posta grubu Royal Mail, 25 Haziran Perşembe günü, posta faaliyetindeki koli
teslimatındaki yavaşlamaya ayak uydurmak için 2.000 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı; sağlık krizi ile güçlenen bir eğilim.
Royal Mail yaptığı açıklamada, küçülmenin öncelikle idari pozisyonlarda olduğunu ve önümüzdeki iki yıl sürecek daha büyük
bir tasarruf planının parçası olduğunu söyledi. Grup, gelecek yıl 130 milyon sterlin (144 milyon avro) maliyet tasarrufu
sağlamak ve sonraki iki yılda 300 milyon sterlin (332 milyon avro) sermaye harcamasını daha da azaltmak istiyor.
"Yanlış yöne gidiyoruz ve tam gazla ilerliyoruz": ABD’de pandeminin geri tepmesi endişelendiriyor. Çarşamba günü,
korona virüs salgınının başlangıcından bu yana rekor düzeyde 38.000'den fazla vaka tespit edildi. En çok etkilenen eyaletler,
başta Cumhuriyetçiler olmak üzere sınırlama önlemlerini kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, son günlerde, bazı bölgeleri
sınırlama ve karantina önlemlerini yeniden uygulamaya zorlayan Yeni korona virüsün yayılması önemli ölçüde hızlandı . 24
Haziran Çarşamba günü tespit edilen 38.000'den fazla yeni vaka ile birlikte ülke, pandeminin başlamasından bu yana benzeri
görülmemiş bir bulaşma rekoru kırdı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan rakamlara göre, ortalama günlük ölü sayısı 700
kişinin üzerinde kalmaya devam ediyor ve toplam ölü sayısı 122.000'e yaklaşıyor. 20 eyalet yeniden virüsün canlanmasından
etkileniyor ve beşi hastaneye yatışlarda zirve yaşadı.
Almanya Ve Fransa Dünya Sağlık Örgütünü Kurtardı. Almanya ve Fransa, Amerikan katkısının askıya alınmasından sonra
DSÖ'ye yardım etmeye karar verdiler. Sağlık bakanları Perşembe günü Cenevre'de yüz milyonlarca avroluk bir yardımı
duyurdular. "Gelecek aylarda" bir Covid aşısı olmasını uman Fransız Bakan Olivier Véran, "Fransız-Alman ikilisinin DSÖ’nün
işleyişine verdiği desteği tekrar teyit ettik." dedi. Fransa ve Almanya yüz milyonlarca avro bağış yapacak. Alman Bakan Jens
Spahn, Berlin "DSÖ'nün güçlü bir dostu olmaya devam ediyor" dedi. "Güçlü" ancak "hesap verebilir" bir Dünya Sağlık Örgütü
çağrısında bulundu. Herhangi bir ülkenin adını anmadan, "İzole" bir yanıt veren ve "başarısızlığa" mahkûm edenleri kınadı.
İsviçre'de 52 Yeni Vaka. Eğilim biraz yükseldi. Yetkililer halktan SwissCovid uygulamasını indirmesini istiyor. İsviçre son 24
saat içinde 52 yeni Covid-19 vakası kaydetmiştir. SwissCovid kişi izleme uygulamasının ilk kez başlatıldığı Perşembe günü
Alain Berset (sağlık bakanı) ve yönetim günü halkı uygulamayı indirmeye çağırdı. Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH)
Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü başkanı Stefan Kuster, Federal Konsey tarafından karar verilen esneklik göz önüne alındığında,
vaka sayısındaki küçük bir artış beklenmedik bir şey değil. İki yeni hastaneye yatış kaydedildi. Toplam 22 hasta yoğun
bakımda, bunlardan 11'i solunum cihazında. Bay Kuster'e göre, sadece birkaç odak var. Bunlar genellikle yurtdışına, özellikle
Sırbistan'a yapılan seyahatlerle ilişkili. Schengen bölgesinin bir parçası olmayan ülkedeki epidemiyolojik durum
belirsiz. İsviçre sınırda sıhhi önlemler alma hakkını saklı tutuyor.
DSÖ’ye göre, AVRUPA’da vaka sayılarındaki sıçrama endişe verici. Örgüt, son iki hafta içinde 30 Avrupa ülkesinin yeni
vaka sayısında artış gördüğünü söyledi. Yeni korona virüs vakalarının sayısı Avrupa'da artıyor, Perşembe günü Dünya Sağlık
Örgütü sınırlama sonrası yükselişe hâkim olunmaması durumuna ve zaten baskı altında olan sağlık sistemleri durumuna dikkat
çekti. DSÖ Avrupa şubesi müdürü Hans Kluge Kopenhag'dan online olarak yayınlanan bir basın toplantısında,"Geçen hafta,
Avrupa, aylardan beri ilk kez haftalık vaka sayısında bir artış gördü (...) 30 ülke, son iki haftada kümelenmiş yeni vaka
sayısında artış gördü" .Bir ülkenin adını kullanmadan ve rakamlar vermeden. "Bu ülkelerin on birinde, bulaşmanın hızlanması,
kontrol edilmezse Avrupa’da bir kez daha çok önemli bir şekilde sağlık sistemlerini uçurumun kenarına itecek " diye
devam etti. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bölge her gün yaklaşık 20.000 yeni vaka ve 700'den fazla yeni ölüm kaydediyor.
Avrupa İlaç Ajansı remdesivir'in yetkilendirilmesini tavsiye ediyor. Bu öneri artık Avrupa Komisyonu tarafından
onaylanmalı yâda onaylanmamalı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Perşembe günü, yeni korona virüsten etkilenen hastalar için
Avrupa Birliği'nde antiviral remdesivirin “ şartlı pazarlanmasına ” izin verilmesini önerdi.
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