Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve Çalışmalar
Araştırma sonucu
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Amerika-Hertz ABD ve Kanada'da iflas ettiğini açıkladı. Araç kiralama şirketi Hertz, korona virüs salgınından
sert bir şekilde etkilenerek ABD ve Kanada'daki işyerleri için iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Grup,
yaptığı açıklamada, "Covid-19'un seyahat talebi üzerindeki etkisi ani ve dramatik oldu ve şirket gelirlerinde ve
gelecekteki rezervasyonlarda keskin bir düşüşe neden oldu." dedi. “Hertz, çalışanların ve müşterilerinin sağlığına
ve güvenliğine öncelik veren tüm önlemleri aldığını “söyledi. “Ayrıca tüm zorunlu olmayan masrafları ortadan
kaldırdı. Ancak, bugünkü eylemi gerektiren gelirlerin geri dönüşü ve piyasanın tamamen yeniden açılması (...)
konusunda belirsizlik devam ediyor ."diye ekledi. Hertz'in uluslararası faaliyet bölgelerindeki, şirketin tüm
franchise alanlarının özellikle Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda Amerika’daki iflas başvurusuna dahil
edilmemiştir… 21 Nisan'da Hertz, ekonomiyi vuran korona virüs pandemisinin neden olduğu belirsizlikler
karşısında kayıp yaşamamak için Kuzey Amerika'da 10.000 küresel iş gücünü% 26.3 azaltmıştı.
Fransa- Resmi olarak dini törenlerin yeniden başlamasına izin verildi. İçişleri bakanlığı ve dini liderler, Cuma
akşamı "herkesin sağlık güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler" konulu toplantıda anlaştılar. El dezenfektesi
ve maske zorunlu: dini törenler, resmi gazetede yayınlanan ve hemen yürürlüğe giren bir kararname ile belirlenen
koşullar altında cumartesi yeniden yapılabilecek.
Brezilya en çok etkilenen ikinci ülke oldu. Brezilya sağlık bakanı Cuma günü, 330.890 kişinin korona virüs ile
enfekte olduğunu doğruladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok etkilenen ikinci ülke oldu. Cuma
günü, Brezilya’da, 1,001 yeni ölüm gerçekleşti ve ülkedeki toplam ölü sayısı 21.048 yükseldi. Latin Amerika
ülkesi tarama testlerini uygulamayı geciktirdiği için, enfeksiyon ve ölüm sayısı daha yüksek olabilir.
Son 24 saat içinde ABD'de 1200'den fazla ölüm. Birleşik Devletler, Johns Hopkins üniversitesinin cuma günü
8:30 (Paris'te 2:30 cumartesi) verilerine göre, son 24 saat içinde yeni korona virüsten 1.260 yeni ölüm
gerçekleşti. Bu, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana yaklaşık 1.6 milyon vakanın kaydedildiği, mutlak
olarak dünyada en çok etkilenen, ülkedeki ölümlerin toplam sayısını 95.921'in üzerine çıkartıyor.
Ekvador'da 3.000'den fazla ölüm. Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, Cuma günü Covid-19 salgınının en sert
vurduğu Latin Amerika ülkelerinden biri olan Ekvador'un 3.000 ölüm eşiğini geçtiğini duyurdu. Bakan, basın
toplantısında yaptığı açıklamada, "Maalesef, korona virüs nedeniyle 3.056 kişi öldü" ve Ekvador'un toplam
35.828 vakası olduğunu söyledi. Hastalığa bağlı olan 1.892 ölümün özellikle Ekvador'un Pasifik kıyısındaki
Guayas eyaletinde gerçekleştiğini bildirdi. Başkenti Guayaquil, 9.300'den fazla Covid-19 vakasıyla ülkede
pandeminin merkez üssü haline geldi.
Çin yeni vaka bildirmedi. Çin, Ocak ayında salgın hakkında veri yayınlamaya başladığından bu yana ilk kez
Cumartesi günü yeni bir korona virüs vakası tespit etmedi. Hastalık 2019'un sonunda Wuhan'da ortaya çıktı, ancak
en son değerlendirme 4.634 ölüm dâhil yaklaşık 83.000 kontaminasyon vakası göstermektedir ki, ülkede bulaşma
pratik olarak durduruldu.
Dört Avrupa ülkesi kendi yardım planlarını sunuyor. Avrupa Birliği'nin 4 ülkesi korona virüs salgınının neden
olduğu krizi aşmasına yardımcı olmak için cumartesi günü kendi teşvik paketini sundu. Avusturya Başbakanı
Sebastian Kurz tarafından açıklanan bir öneriye göre Dört "tutku" olarak bilinen- Hollanda, Avusturya, Danimarka
ve İsveç, ciddi derecede etkilenen ülkelere acil yardım için bir defaya mahsus iki yıl içinde uygun şartlarda
verilecek krediler öneriyorlar. Ayrıca, öneriye göre, ödenen para “ araştırma ve yenilikçilik, sağlık sektörünün
güçlendirilmesi ve yeşil bir geçiş gibi toparlanmaya en çok katkıda bulunan faaliyetlere yönlendirilmelidir ”.
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Covid-19 tedavisi: Remdesivir tam olarak ikna etmiyor. New England Journal of Medicine, sonuçları
detaylandıran ve Beyaz Saray'ın duyurusunu kısmen onaylayan makaleyi yayınladı. Ancak araştırmacılar, hastalık
yapay bir solunum cihazı gerektirecek kadar ilerlemeden önce Remdesivir ile tedaviye başlamanın en iyisi olduğu
sonucuna varıyor. Üst düzey ABD'li bir bilim insanının Remdesivir adlı bir araştırma ilacının hastanede yatan
Covid-19 hastalarının iyileşmesini hızlandırdığını açıklamasından üç hafta sonra, sonuçları detaylandıran çalışma
Cuma akşamı listelenen bir tıp dergisinde yayınlandı. 29 Nisan'da Beyaz Saray Oval Ofisinde ön
veriler, "Remdesivir'in (iyileşme süresinin kısalmasında açık, anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip
olduğunu) göstermiştir. Bir komitesi tarafından incelendikten sonra, New England Journal of Medicine, dünyada
bir umut ışıltısına neden olan Beyaz Saray'daki. yeni korona virüs için bir başka etkili tedavi duyurusunu
doğrulayan sonuçları ayrıntılı olarak açıklayan makaleyi yayınladı.
Almanya'da 600'den fazla yeni vaka tespit edildi. Robert Koch Enstitüsü (RKI) Cumartesi günü yaptığı
açıklamada, Almanya'nın son 24 saat içinde 638 korona virüs kontaminasyonu vakası olduğunu doğruladı. Salgına
bağlı 42 ölüm daha bildirildi. RKI verilerine göre, salgının başlamasından bu yana ülkede toplam 177.850
kontaminasyon ve 8.216 ölüm kaydedildi.
İsviçreli lojistik grubu Kuehne + Nagel, şirketinin ana hissedarı Klaus-Michael Kühne, korona virüs salgını ile
başa çıkmak için işlerinin % 25'ini durdurabileceğini söyledi.,Grubun hala onursal başkanı olan Alman
işadamı kriz sonuna kadar % 20-25 daha az çalışanın olacağını söyledi. Şirket dünya çapında yaklaşık 83.000
kişiyi istihdam etmektedir. Lojistik ve mal taşımacılığı uzmanı Kuehne + Nagel, uluslararası ticareti yavaşlatan
korona virüs nedeniyle iş hacminin son aylarda keskin bir şekilde düştüğünü gördü. Yetkili, ülkelerin pandeminin
etkileri karşısında iş destek sistemlerine bağlı olarak "farklı şekilde etkileneceğini” de sözlerine ekledi. KlausMichael Kühne Almanya'da, "işten çıkarmalar öngörmüyor" , "kısa süreli çalışmanın olmadığı" ABD’de sert bir
şekilde vurulabilir. İşten çıkarmalar "büyük ölçüde depolardaki endüstriyel işleri" etkileyebilir.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un en önde gelen danışmanı Dominic Cummings'in, hükümetin belirlediği
genel izolasyon kurallarını ihlal ederek korona virüsü ile enfeksiyon belirtileri gösterdikten sonra Londra'daki
evinden 400 kilometreden fazla seyahat ettiğini bildirdi. Buna ek olarak, Başbakan'ın kıdemli yardımcısına yakın
bir kaynak BBC'ye Cummings'in karısıyla birlikte kendilerini izole etmek için ebeveynlerinin evine gittiğini
söyledi. Kaynak, Cummings'in kendisi ve karısı ayrı bir binada yaşadıkları için resmi izolasyon kurallarını ihlal
etmediğini doğruladı. Buna karşılık, Avam Kamarası'ndaki İskoç Bloku lideri Ian Blackford, Cummings'in
davranışını eleştirerek istifasını sunması gerektiğini belirtti.
Meksika hükümeti Meksika'nın pandeminin küresel sıcak noktalarından biri haline gelmesinden sonra bile
korona virüsünün patlak vermesini kontrol ettiğini söyledi. Meksika Sağlık Bakanlığı salgının iki hafta önce
zirveye ulaşmasını beklemekteydi, ancak Meksika son iki gün boyunca Çarşamba ve Perşembe günkü ölümlerde
ABD ve Brezilya'dan sonra en fazla ölüm ve yaralanma sayısını kaydetti. Meksika, Washington'daki politikacılar,
yetkililer ve ticaret baskısı gruplarının baskısı altında ekonominin bazı kısımlarını yeniden açmaya başladı. Ancak
bazı politikacılar ve halk sağlığı uzmanları bunun erken olacağından korkuyor. Geçtiğimiz yedi gün içinde
Meksika, i onaylanmış toplam ölümlerin % 27'sini 6,510 vaka ve% 24'ünü 59,567 olarak kaydetti.
Endonezya'daki bir hayvanat bahçesi, Korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapılarını kapatmaya zorlandıktan
sonraki aylarda yiyecek tükenirse, bazı hayvanları kesmeye ve Sumatra ve Java kaplanları gibi başkalarına yiyecek
sağlamaya başvurabilir. Hayvanat bahçesi Temmuz ayında yiyeceklerin tükenmesini beklediği için bazı hayvanları
başkalarını beslemek için kesmenin "en kötü olasılığını" düşünüyor. Park sözcüsü Solhan Syafi, "Yaklaşık 30
benekli geyiklerimiz var ve daha eski olanları ve Sumatra kaplanı ve Java kaplanı gibi etoburları korumak için
tespit ettik." Dedi. Kazlar da dâhil olmak üzere bazı kuşların da kesilebileceğini ekledi.
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Alman kilisesi Müslümanlara ev sahipliği yapıyor. Neukölln bölgesindeki, Alman başkenti Berlin'deki Dar es
Salaam Camii, genellikle Cuma namazı için yüzlerce Müslüman alıyor. Ancak şu anda Almanya'nın korona
virüs'ün patlak vermesini sınırlamak için başvurduğu kısıtlamalar altında namazlar için sadece 50 kişiyi
ağırlayabilmektedir. Ancak aynı şehirdeki bir kilise camilerinde dua edemeyen Müslümanları ağırlamaya karar
verdi. Ramazan boyunca Martha Lutheran Kilisesi yardım etmek için müdahale etti ve hem Arapça hem de
Almanca Müslüman dualarına ev sahipliği yaptı..Almanya'daki ibadet yerleri, Korona virüsü nedeniyle haftalarca
kapatıldıktan sonra 4 Mayıs'ta yeniden açıldı, ancak ibadetçilerin en az 1,5 metre mesafe tutması gerekiyor. Kilise
papazı Monica Matthias, dua etme çağrısının kulaklarını karıştırdığını söyledi."Duaya katıldım. Almanca bir
konuşma yaptım. Dua ederken söylüyorum... evet, evet, evet ... Çünkü aynı endişelerimiz var ve sizden öğrenmek
istiyoruz. Birbirimize karşı bu şekilde hissetmek güzel."
Araştırma: Gebe Covid-19 Hastaları: Covid-19 teşhisi konan 16 gebe kadın takibe alındı. Araştırmaya katılan
15 kadın sağlıklı çocuk doğururken, bir çocuk düşük yapmış ve testler yaşayan çocukların hiçbirine enfekte
olmadığını göstermiştir. Amerikan Klinik Patolojisi tarafından yayınlanan çalışma, bu kadınların 12'sinin veya
yüzde 80'inin anneden zayıf kan akışı adı verilen fetüse kan akışını bozabilecek bir enfeksiyon türüne sahip
olduğunu buldu.Altı tanesinde veya yüzde 40'ında plasentada kan pıhtıları vardı.Tarihi bir karşılaştırma grubunda,
hastaların yüzde 55'inde plasentada yüzde 9'unda kan akışı ve kan pıhtısı zayıftı ve Fetal büyümeyi, onu
çevreleyen düşük sıvı seviyelerini ve hatta fetüse ölümünü engeller.Araştırmaya 15 Mart - 5 Mayıs tarihleri
arasında kadınlar için "Kuzeybatı Prentice" hastanesinde doğum yapan kadınlar dahil edildi.
Kolombiya, Cuma günü yeni Coronavirüs (Covid-19) enfeksiyonlarının sayısındaki en büyük günlük artışı
kaydetti, çünkü Sağlık Bakanlığı 801 yeni enfeksiyon ve 30 ölümü doğruladı. Bakanlık, yeni vakaların dörtte
birinin başkent Bogota'da kayıtlı olduğunu belirtti. Ülke genelinde toplam enfeksiyon sayısı 20.000'e yükseldi.
Kurbanlar 34 ila 95 yaş aralığındaydı. Kolombiya yaklaşık iki aydır kapalı, ancak yetkililer son zamanlarda bazı
imalat şirketlerinin yeniden açılmasına izin vermeye başladı. İktisadi faaliyetlerin önümüzdeki ay daha geniş bir
şekilde devam etmesi bekleniyor.
Arjantin pandeminin başlamasından bu yana günlük en yüksek artışı kaydettikten sonra Cuma günü on bin vakayı
aştığını doğruladı. Hükümet verilerine göre çoğunlukla başkent Buenos Aires olmak üzere 10.649 vaka var. Ölüm
sayısı 433 vakaya ulaştı. Geçtiğimiz hafta korona vakalarının doğrulanma sıklığı arttı. Arjantin, 20 Mart'tan bu
yana çoğu bölgede zorunlu kamu izolasyonu uyguladı ve aynı zamanda Eylül ayına kadar uçak bileti alım ve
satımını yasaklayan dünyanın en sıkı seyahat kısıtlamalarından birini de uyguluyor. Hükümet, ülkenin bazı
bölgelerinde kamu izolasyonunu 24 Mayıs'a kadar uzatırken, hareket ve iş sektörü üzerindeki sınırlı kısıtlamaları
hafifletti. Yetkililer daha önce kamu izolasyonunu üç kez uzatmışlardı.
Küba, endüstrisi tarafından biyoteknoloji alanında üretilen iki ilacın kullanımının, ciddi Covid-19
vakalarında şiddetli inflamasyonu azalttıktan sonra korona virüsüne bağlı ölümlerin sayısında önemli bir
azalmaya yol açtığını söyledi. Sağlık yetkilileri, son dokuz gün içinde, Küba'daki 200'den fazla aktif vaka
arasında sadece iki ölümün salgının kontrol altına alındığının bir işareti olduğunu bildirdi. Hükümet ilaç
alanındaki ihracatını artırmayı umuyor ve enfeksiyonu önlemek ile buna neden olan Covid-19 hastalığını tedavi
etmek için ürettiği çeşitli ilaçları tanıttı. Hükümet, Covid-19'dan gelen ciddi hastaların ölümlerindeki son düşüşü
büyük ölçüde, Nisan ayında, sağlıklı dokulara ve istilacı virüse saldıran bağışıklık sisteminin tehlikeli
reaksiyonunu sakinleştirmeye yardımcı olan iki ilacın kullanımına bağlandı. Resmi rakamlar, Küba'nın virüsünün
patlak vermesini içeren iyi sonuçlar elde ettiğini gösteriyor. Küba, geçen hafta boyunca günde 20'den az vaka
kaydetti ve Nisan ortasında günde 50 ila 60 vaka arasındaki bir zirveden çekildi. Küba toplamda 11 milyon nüfusu
ve 81 ölümü arasında 1916 yaralanma kaydetti.
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ABD Başkanı Donald Trump, eyalet valilerinden bu hafta sonu eyaletlerinde ibadethanelerin yeniden
açılmasına izin vermesini istedi ve kiliselerin, tapınakların ve camilerin sunduğu hizmetlerin "gerekli" olduğunu
düşündüğünü belirtti. Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri nedeniyle ibadet yerleri birkaç hafta kapalı
kaldı. Trump, eyalet valilerine, hangi önlemlere başvurmak isteyebileceğini açıklamadan ibadet yerlerini yeniden
açmayı reddeden bir eyalet valisinin kararını yetkilerini kullanarak geçersiz kılabileceği konusunda bir uyarı
yaptı.Trump, "Eğer yapmazlarsa, eyalet valilerinin yetkilerini geçersiz kılacağım çünkü Amerika'da azaltmak
yerine daha fazla duaya ihtiyacımız var." Dedi. Trump, Beyaz Saray'daki bir basın toplantısında, kiliseler,
tapınaklar veya camiler olsun ibadet yerlerini vatandaşlara temel hizmet veren yerler olarak görmeye karar
verdiğini ve bu nedenle mümkün olan en kısa zamanda açılması gerektiğini söyledi.
Peru, dünyadaki en uzun zorunlu izolasyon dönemlerinden biri olan Corona Virüsü salgını ile mücadele
için acil durum ve genel tecrit durumunun önümüzdeki Haziran sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Peru
genel izolasyona Mart ayı ortasında başladı ve 30 Haziran'a kadar genel izolasyon altında üç buçuk aydan fazla
zaman harcayarak İtalya, İspanya ve Çin'in uyguladığı kısıtlamaları geçti. Cumhurbaşkanı Martin Vizcara
tarafından açıklanan tecrit, Latin Amerika'daki en yüksek ikinci insidansta korona vakalarının sayısının 111698
vakaya yükseldiğini ve ölüm sayısının 3244 vakaya ulaştığını doğruladı.Vizcara, bu beşinci uzatmanın, ev aletleri
satışı, kuaför salonları ve diş hekimliği hizmetleri de dahil olmak üzere bazı ekonomik faaliyetlerin yeniden
açılmasıyla geleceğini söyledi. Profesyonel futbol gibi bazı sporlarla ilgili kısıtlamalar da rahatlayacaktır, ancak
bunlar izleyici olmadan stadyumlarda oynanacaktır. Vizkara, "Bir topluluk olarak daha sevecen, daha sorumlu,
disiplinli ve en düşük davranış standartlarına saygılı olmamızı sağlayan, böylece sevdiklerimize zarar vermeyecek
yeni bir birlikteliğe geçmeliyiz." Dedi.
DSÖ Güney Amerika'yı Corona virüs için "yeni bir odak" ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü Cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Amerika'nın Covid-19 salgını için "yeni bir odak"
haline geldiğini, özellikle Brezilya'nın 330 binden fazla vaka ve 20 binden fazla ölüm kaydetmesinden sonra.
Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Rusya'yı atlayarak ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci vaka merkezi
haline geldiğini söyledi. Bir grup Brezilyalı bilim adamı, resmi rakamları sorgulayarak, gerçeklerden en az on beş
kat daha az olduklarını açıkladı, bu da yaralananların sayısının 3,6 milyonu aştığını gösteriyor.
İtalya, Koronanın neden olduğu ekonomik kayıpların büyüklüğünü açıkladı
İtalya Maliye ve Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri dün hükümetin Corona virüsünün ülkeye getirdiği krizle
yüzleşmek için "gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık% 5'ini" harcadığını açıkladı. İtalya’da gayrisafi yurtiçi
hasılanın 1,7-1,75 trilyon Euro olduğu tahmin ediliyor. Roma ‘da pandemiden kaynaklanan finansal kriz için 85
milyar eurodan fazla harcandı.
Yolcuları COVID-19 virüsünden korumak için bir tren üretildi Rusya'da korona virüs enfeksiyonuna karşı
koruma sağlayacak trenler (dört vagondan oluşan ilk tren) önümüzdeki günlerde Kazan metrosunda işletmeye
alınacak. Vagonlar özel bir havalandırma cihazı ile havayı dezenfekte ediyor.
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