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Korona Aşısı: Dünyanın en büyük aşı üretim
tesisi olan Batı Hindistan'da çıkan yangında
ölen insanlar.
Batı Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üretim
tesisinde çıkan yangında beş kişi öldü.Yangın,
Perşembe günü öğleden sonra Hindistan'ın
Pune kentindeki Serum Plazma Enstitüsü
tesislerinde yapımı devam eden bir binada
başladı.Video görüntüleri, şirketin genişleyen
sahasındaki bir binadan yükselen kalın duman
bulutlarını gösteriyordu.Şirket, aşı üretiminin
etkilenmeyeceğini söyledi. Yangının nedeni
henüz belirlenmedi.

AMERİKA

Corona Virüsü: Joe Biden, salgınla yüzleşmek
için 10 yönetim emri imzaladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik
Devletleri'nde ağır hasara neden olan Corona
virüsüne tepkiyi güçlendirmek için bir dizi idari
emir imzaladı.Maske gibi gerekli malzemelerin
üretimini artırmak için acil durum mevzuatının
onaylanmasının yanı sıra, vatandaşlar arasında
aşılama sürecinin hızlanmasına ve virüs tespit
kontrollerinin sayısının artmasına yol açan
önlemler var.Biden, yürütme emirlerini
açıklarken, salgını ortadan kaldırmanın aylar

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
 قتلى في حريق بأكبر موقع إلنتاج:لقاح كورونا
اللقاحات في العالم غربي الهند

 أوامر10  جو بايدن يوقع:فيروس كورونا
تنفيذية لمواجهة الوباء

KAYNAK
(LİNK)
https://ww
w.bbc.com/
arabic/worl
d-55753066

https://ww
w.bbc.com/
arabic/worl
d-55753065
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alacağını, ancak vatandaşlar bir araya gelirse
Amerika'nın "bunu atlayacağını" söyledi.Bu
hamleler, Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı olarak yemin etmesinden bir gün sonra
geldi.
Arap Parlamentosu, "Corona" karşısında
kadınların korunmasının güçlendirilmesi
çağrısında bulundu.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)

البرلمان العربي يدعو لتعزيز حماية المرأة في
»مواجهة «كورونا

KAYNAK
(LİNK)

https://aaw
sat.com/ho
me/article/
2757136

Arap Parlamentosu, Arap Devletleri Ligi'nin
karargahındaki Kahire'deki toplantısında, Mısır
Ulusal Konsey Başkanı Dr. Maya Morsi'nin
huzurunda, Arap kadınlarının "Corona" salgını
karşısında gösterdikleri "büyük ve samimi
çabaları" övdü, çünkü özellikle bu krizle
yüzleşmek için ön saflarda yer alıyorlar. Sağlık
personelinin büyük çoğunluğu, özellikle
hemşirelik kategorisi, kadınlar ve kızlardır.
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Ulusal Kabine toplantıya hazırlanırken
koronavirüs aşısı ve geri dönen yolcular
gündemde
Yurtdışından ülkelerine dönen Avustralyalılar
için yeni kurallar yürürlüğe girerken, Ulusal

Coronavirus vaccine and returned
travellers on the agenda as
National Cabinet prepares to meet

https://ww
w.sbs.com.
au/news/co
ronavirusvaccineand-
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Kabine koronavirüs pandemisine yanıt
konusunda güncel gelişmeleri değerlendirecek.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)

Yurtdışından geri dönmek isteyen
Avustralyalılar, ülke yeni COVID-19 türlerini
uzak tutmaya çalışırken artık uçuşlarda zorunlu
testler ve maske kullanımı gibi uygulamalarla
karşılaşacaklar.
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Emirates, koronavirüs sırasında hizmetleri
iptal ettikten sonra, bir haftadan kısa bir süre
içinde Sidney, Melbourne ve Brisbane
uçuşlarına devam edecek
Üç Avustralya şehrine uçuşların iptal edildiğini
duyurmasının üzerinden bir haftadan kısa bir
süre sonra, Emirates önümüzdeki haftadan
itibaren Sidney, Melbourne ve Brisbane
kentlerine yolcu taşımaya devam edecek.
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Mnangagwa, Zimbabveli'lere COVID-19
Vakalarındaki Artışın Ortasında Evde
Kalmalarını Emretti
Başkan Emmerson Mnangagwa, Dışişleri Bakanı
Sibusiso Moyo da dahil olmak üzere bazı üst
düzey hükümet yetkililerinin hayatına mal olan

Emirates to resume flights to
Sydney, Melbourne and Brisbane
less than a week after cancelling
services during coronavirus

KAYNAK
(LİNK)
returnedtravellerson-theagenda-asnationalcabinetpreparesto-meet

https://ww
w.abc.net.a
u/news/20
21-0122/emirate
s-resumesflights-toaustralia/13
080484

Mnangagwa Orders Zimbabweans https://ww
to Stay in Doors Amid Surge in w.voazimba
COVID-19 Cases
bwe.com/a
/covid-19presidenturgeszimbabwea
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COVID-19'un hızlı artışı nedeniyle zorunlu işleri
yapmayan tüm Zimbabveli'lerin evde kalması
gerektiğini söyledi.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)

KAYNAK
(LİNK)
ns-to-stayhome/5747
002.html

Perşembe günü Manicaland Eyalet İşleri Bakanı
Ellen Gwaradzimba ve gazi milliyetçi Morton
Malianga'nın cenazesi sırasında National
Heroes Acre'de konuşan Başkan Mnangagwa,
Zimbabvelilerin 1960'ların kurtuluş savaşında
yaptıkları gibi COVID-19'a karşı savaşmak için
birleşmesi gerektiğini söyledi.
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COVID-19: 99 Kişi Yoğun Bakım ve Ağır
Ünitelerde
Zimbabwe Sağlık ve Çocuk Bakım Bakanlığı, 21
Ocak 2021 itibariyle ağır ve yoğun bakım
ünitelerindeki COVID-19 hastalarının sırasıyla
81 ve 18 olduğunu bildirdi.
Bakanlık ayrıca günlük COVID-19
güncellemelerinde, ülkenin son 24 saat içinde
639 yeni koronavirüs vakası ve 38 ölüm
kaydettiğini bildirdi.
Bu, kaydedilen toplam vaka sayısını 30.047'ye
çıkarırken, ölü sayısı 917'ye yükseldi.
Toplam 99 hasta ağır ve yoğun bakım üniteleri

COVID-19: 99 In Intensive Care https://ne
And Severe Units
ws.pindula.
co.zw/2021
/01/22/covi
d-19-99-inintensivecare-andsevereunits/
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olmak üzere iki ünitede bulunurken, kaydedilen
639 yeni vakanın 272'si hastaneye kaldırıldı,
173'ünün durumu ise hafifti.
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Tunus, 2.511 yeni COVID-19 vakası kaydetti

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)

KAYNAK
(LİNK)

Tunisia logs 2,511 new COVID-19 https://ww
cases
w.aninews.i
Tunus Sağlık Bakanlığı Perşembe gecesi 2.511
n/news/wo
yeni COVID-19 vakası bildirdi ve ülkedeki
rld/others/t
toplam enfeksiyon sayısını 190.884'e yükseltti.
unisia-logs2511-newBakanlık yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika
covid-19ülkesinde virüsten ölenlerin 68 artarak 5.989'a
cases20210
yükseldiğini söyledi. Hastaneye yatırılan COVID122025707/
19 hasta sayısı, 410'u yoğun bakım ünitelerinde
olmak üzere 2.049'a ulaştı.
Ülkedeki toplam iyileşme sayısı 137.460'a
ulaştı.
Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre
Tunus'ta bugüne kadar toplam 794.736
laboratuvar testi gerçekleştirildi.
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Güney Afrika, Oxford aşısı için AB fiyatının iki
katından fazla ödüyor
Ülkenin sağlık bakanlığı, Güney Afrika'nın
Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını çoğu
Avrupa ülkesinden yaklaşık 2,5 kat daha yüksek

South Africa paying more than
double EU price for Oxford vaccine

https://ww
w.theguardi
an.com/wo
rld/2021/ja
n/22/south
-africapaying-
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bir fiyata satın alması gerekeceğini söyledi.
Afrika kıtasının virüsten en kötü etkilenen
ülkesi, Ocak ve Şubat aylarında Hindistan
Serum Enstitüsü'nden (SII) en az 1,5 milyon aşı
siparişi verdi.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)

KAYNAK
(LİNK)
more-thandouble-euprice-foroxfordastrazeneca
-vaccine

Perşembe günü üst düzey bir sağlık yetkilisi
AFP'ye, bu dozların her birinin 5,25 dolara (4,32
avro) mal olacağını söyledi - çoğu Avrupa
ülkesinin ödediği miktarın neredeyse iki buçuk
katı.
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Nijerya Perşembe günü bugüne kadarki en
yüksek COVID-19 vakasını kaydetti
Nijerya Perşembe günü 1.964 yeni COVID-19
vakası kaydetti - şimdiye kadarki en yüksek
günlük vaka sayısı.
Ülke genelinde 24 eyalette kaydedilen en son
rakam, toplam enfeksiyon sayısını 116.655'e
çıkardı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC)
Perşembe gecesi yaptığı bir güncellemeye göre,
Nijerya'daki COVID-19 hastalığından ölüm
sayısı, Perşembe günü bildirilen yedi ek ölümle
birlikte 1.485'e yükseldi.

Nigeria records highest ever new https://ww
COVID-19 cases on Thursday
w.premium
timesng.co
m/news/he
adlines/437
961-nigeriarecordshighestever-newcovid-19cases-onthursday.ht
ml
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Mısır Perşembe günü 752 yeni koronavirüs
vakası ve 54 ölüm bildirdi
Mısır Perşembe günü 752 yeni koronavirüs
vakası bildirdi ve salgının Şubat ayında
başlamasından bu yana toplam enfeksiyon
sayısını 159.715'e çıkardı.
Sağlık bakanlığı ayrıca 54 yeni ölüm bildirdi ve
virüsten kaynaklanan toplam ölüm sayısını 8
bin 801'e çıkardı.
Açıklamada, 566 hastanın virüsten iyileştikten
sonra taburcu edildiği ve toplam iyileşme
sayısının 125.171'e yükseldiği belirtildi.
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Cezayir, 246 yeni COVID-19 vakası bildirdi,
toplamda 104.852
Cezayir Perşembe günü 246 yeni COVID-19
vakası bildirdi ve Kuzey Afrika ülkesindeki
toplam enfeksiyonları 104.852'ye çıkardı.
Cezayir Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada,
Cezayir'deki virüsten kaynaklanan ölü sayısının,
dört yeni ölümün kaydedilmesinin ardından
2.853'e yükseldiğini söyledi.
Rapor, 216 hastanın hastalıktan iyileştiğini ve
ülkedeki toplam iyileşme sayısını 71.403'e

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
Egypt reports 752 new coronavirus
cases, 54 deaths on Thursday

KAYNAK
(LİNK)
http://engli
sh.ahram.o
rg.eg/News
Content/1/
64/399356/
Egypt/Politi
cs-/Egyptreports-newcoronavirus
-cases,-deaths-onT.aspx

Algeria reports 246 new COVID-19 https://ww
cases, 104,852 in total
w.aninews.i
n/news/wo
rld/others/
algeriareports246-newcovid-19cases104852-intotal202101
22052754/
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çıkardığını söyledi.
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GA 647 yeni ölüm kaydetti, Mkhize
Mthembu'ya saygılarını sundu
Güney Afrika, Perşembe günü 11.386 yeni
COVID-19 vakası kaydetti, bu da %19 pozitiflik
oranını temsil ediyor. Bu, salgından bu yana
teyit edilen toplam enfeksiyon sayısını
1.380.807'ye yükseltti.
Bu arada, 647 COVID-19 bağlantılı ölüm daha
rapor edildi ve bu da ölü sayısını 39.501'e
çıkardı.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)

KAYNAK
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SA records 647 new deaths, https://ww
Mkhize pays tribute to Mthembu
w.sanews.g
ov.za/south
-africa/sarecords647-newdeathsmkhizepaystributemthembu

1.183.443 kişi solunum yolu hastalığını
yendikten sonra iyileşme oranı %85.7'dir. Sağlık
Bakanı Dr. Zweli Mkhize, “Bugüne kadar
yapılan testlerin toplam sayısı 7.820.613'tür ve
son rapordan bu yana 58.540 yeni test
yapılmıştır” dedi. Aktif vaka sayısı şu anda
157.863'te.
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Covid-19: AB’den seyahatleri sınırlama çağrısı,
Paris ise Avrupalı gezginlere PCR testi Covid-19 : l'UE appelle à limiter les
voyages, Paris imposera un test
uygulayacak
PCR aux voyageurs européens
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der
Leyen Perşembe akşamı blok ülkeleri arasında

https://ww
w.france24.
com/fr/eur
ope/202101
22-covid19-l-ueappelle-
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"gerekli olmayan tüm seyahatlerin" "şiddetle
tavsiye edilmemesi" gerektiğini ifade etti.
Fransa, Pazar gününden itibaren Avrupalı
gezginlerden
uçuştan
72
saat
önce
gerçekleştirilen bir PCR testinin gösterilmesini
talep edecek.
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Covid-19: Fransa, Ağustos sonuna kadar tüm
nüfusu aşılama hedefinde
Sağlık Bakanı Olivier Véran, hükümetin 70
milyon kişiyi koronavirüse karşı Ağustos ayı
sonuna kadar aşılayacağını ifade etti.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)

Covid-19 : la France se fixe
l'objectif de vacciner l'ensemble
de la population d'ici fin août

KAYNAK
(LİNK)
%C3%A0limiter-lesvoyagesparisimposeraun-test-pcrauxvoyageurseurop%C3%
A9ens
https://ww
w.france24.
com/fr/fran
ce/2021012
1-covid-19la-francese-fixe-lobjectif-devacciner-lensemblede-lapopulationd-ici-finao%C3%BBt
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Coronavirus: Rusya 24 saat içinde 21.513 yeni
enfeksiyon listeledi.
MOSKOVA (Reuters) - Cuma günü Rusya, son
24 saat içinde 21.513 yeni koronavirüs
enfeksiyonu bildirdi. Bunlardan 3.104'ü
St.Petersburg'da, ulusal toplam vaka sayısı
3.677.352'ye ulaştı.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
Coronavirus : La Russie recense
21.513 nouvelles infections en 24
heures

KAYNAK
(LİNK)
https://ww
w.latribune
.fr/depeche
s/reuters/K
BN29R0WD
/coronaviru
s-la-russierecense-21513nouvellesinfectionsen-24heures.html

Coronavirus : Le bilan en
Allemagne dépasse les 50.000
décès

https://ww
w.latribune
.fr/depeche
s/reuters/K
BN29R0MZ
/coronaviru
s-le-bilanenallemagnedepasseles-50-000-

Sağlık yetkilileri ayrıca pandeminin
başlamasından bu yana bilançoyu 68.412’ye
ulaştıran 580 yeni ölüm tespit etti.
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Coronavirus: Almanya'da ölü sayısı 50.000'i
aştı.
BERLİN (Reuters) - Robert Koch Bulaşıcı
Hastalıklar Enstitüsü (RKI) tarafından Cuma
günü bildirilen verilere göre, Almanya'da teyit
edilen koronavirüs kontaminasyon vaka sayısı
bir önceki güne göre 17.862 artarak
2.106.262’ye yükseldi.
Enstitü ayrıca, ülkede salgının başlamasından
bu yana toplam ölü sayısını 50.642’ye ulaştıran
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859 yeni ölüm bildirdi.
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KAYNAK
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deces.html
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Varyant tehdidi ile karşı karşıya kalınırsa
üçüncü bir kısıtlama göz ardı edilemez. Olivier
Véran 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümet
bunu hemen değerlendirmezse, "durum
kötüleşirse" üçüncü bir kısıtlamanın yürülüğe
konulabileceğini söyledi. Ancak Sağlık Bakanı ilk
olarak 16 Ocak'tan bu yana ülke genelinde
akşam 6'ya kadar çıkarılan sokağa çıkma
yasağına "bir şans vermek" istiyor. Virüsün
yeni, daha bulaşıcı varyantları karşısında
üçüncü bir yeniden kısıtlamanın hayaleti, hala
Fransa'nın üzerinde asılı dururken, yetkili
Perşembe günü çok kötü giden aşı
kampanyasını savundu ve öğrencilerin çıkışını
biraz yumuşatmaya çalıştı. TF1'in 20. Saat
programında Sağlık Bakanı Olivier Véran
“özellikle virüsün çok daha bulaşıcı olan "İngiliz
varyantı" nın gelişmesiyle durum daha da
kötüleşirse, "daha sert önlemler almak zorunda
kalabiliriz, gerekirse, ev hapsine kadar
gidebilir",diye tekrarladı.

Face à la menace des variants, un
troisième confinement n'est pas
exclu

https://ww
w.latribune
.fr/economi
e/france/fa
ce-a-lamenacedesvariants-untroisiemeconfinemen
t-n-est-pasexclu873914.htm
l
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Coronavirus: Fransa, AB’den seyahat edenler
için testleri zorunlu hale getirecek.

Coronavirus : La France va rendre
les tests obligatoires pour les

https://ww
w.latribune
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PARIS (Reuters) - Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron Perşembe günü Avrupa
Birliği üyesi ülke liderlerine, Fransa'ya gelen
tüm yolcular için PCR testlerinin zorunlu hale
getirileceğini söyledi. Elysee, blok ülkelerinden
gelenlere duyurdu.
Avrupa Konseyi'nde Perşembe günü video
konferans yoluyla düzenlenen basın
açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanlığı sınır
ötesi işçilerin ve kara mal taşımacılığının bu
yükümlülüğe tabi olmayacağını belirtti.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
voyageurs de l'UE

KAYNAK
(LİNK)
.fr/depeche
s/reuters/K
BN29R0JV/
coronavirus
-la-franceva-rendreles-testsobligatoires
-pour-lesvoyageursde-lue.html

Elysee, PCR testinin Fransa’ya gelmeden önce
72 saat içinde yapılması gerektiğini söyledi.
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St. Petersburg Koronavirüse Karşı Yapılan В Петербурге планируют ввести https://tass
Aşıların Otomatik Kaydı İçin Bir Sistem систему автоматического учета .ru/obsches
Getirmeyi Planlıyor
вакцины от коронавируса
tvo/105189
67
St. Petersburg Sağlık Komitesi Birinci Başkan
Yardımcısı Andrey Sarana gazetecilere verdiği
demeçte;
St.Petersburg'daki
aşılama
noktalarında yapılan koronavirüs aşı dozu
sayılarının otomatik olarak kaydedileceği
sistemi
iki
hafta
içinde
uygulamayı
planladıklarını söyledi.

Korona Virüs (COVID-19) Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir ve Önlemler
(Medya Taramaları)
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ARAŞTIRMA SONUCU
HABER BAŞLIĞI
(TR)
(ENG-FR-AR-RU)
Moskova Ulaşımında Maske ve Eldiven Около 225 тыс. пассажиров
Eksikliği Nedeniyle Yaklaşık 225 Bin Yolcu Para оштрафовали
в
транспорте
Cezasına Çarptırıldı
Москвы за отсутствие масок и
перчаток
Sekiz aydır toplu taşıma araçlarında uygulanan
eldiven-maske rejiminde; maske ve eldiven
takmadığı için Moskova'da yaklaşık 225 bin kişi
para cezasına çarptırıldı.

KAYNAK
(LİNK)
https://tass
.ru/obsches
tvo/105230
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