Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve Çalışmalar
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Araştırma sonucu
Cezayir-Vergiler Genel Müdürlüğü (DGI) tarafından korona virüs pandemisinin neden olduğu durumun aciliyetine
yanıt vermek için alınan önlemler şimdi bir ay daha uzatıldı. Geçen nisan ayı başında belirlenen vergi ödeme
yöntemlerini yumuşatmaya yönelik tedbirler, Covid-19 salgını nedeniyle işletmelerin hâlâ maruz kaldığı mali etkiyi
azaltmak için DGI tarafından uzatılıyor. Yapılan basın açıklaması, emlak kapsamındaki vergi mükelleflerinin aylık
beyannamesi ve liberal meslekler (G. serisi n ° 50), Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için aylık beyanname verme,
ayrıca bunlarla ilgili vergi ve harçların ödenmesi süresinin uzatılmasından faydalanmaktadır.
FIFA yaz transfer sezonu korona virüs nedeniyle 15 Ekim'e kadar uzatabilir. 2019-2020 sezonu, bazı ülkelerde
korona virüs krizi nedeniyle hala çok uzak olsa da, FIFA bir sonraki mali yıl üzerinde çalışıyor ve büyük yarışmaların
yanı sıra transfer sezonunun tarihlerini de düzeltmeye çalışıyor. Küresel sağlık krizi nedeniyle, dünya futbolunun
yönetim organının yaz transfer penceresini 15 Ekim'e kadar uzatmayı düşünüyor. Pazar günkü kutlama vesilesiyle
Bruges başkanı Bart Verhaeghe'nin gerçekten ima ettiği buydu. Het Laatste Nieuws tarafından aktarılan bu bilgiler,
transferleri tamamlamak için altı hafta daha eklenecek olması birçok kulübü memnun edebilir. Eğer bundan
bahsedilmişse, proje henüz resmi olarak onaylanmamıştır.
İrlanda-Ryanair, korona virüs krizi nedeniyle 200 milyon dolardan fazla kayıp bekliyor.
Başlangıçta şirketin düşündüğünün daha fazlası. İrlanda’nın düşük maliyetli havayolu Ryanair, koronavirüs krizinin
Nisan ayından Haziran ayına kadar devam eden "ilk çeyrekte 200 milyon Euro'dan fazla" bir zarara neden olmasını
bekliyor. Bu, havayolu tarafından pazartesi günü yayınlanan yıllık sonuçlara yansımaktadır. Ryanair yaptığı
açıklamada: "Ryanair'in filosunun çoğu koronavirüs salgınıyla savaşmak için hükümetin getirdiği uçuş kısıtlamaları
nedeniyle Mart ayının ortalarından beri hareketsiz"olduğunu söylüyor.
Ryanair CEO’su Michael O’leary Birleşik Krallığın karantina planlarının aptalca ve uygulanamaz olduğunu
söyledi. Avrupa’nın en büyük havayolu şirketi CEO’su Birleşik Krallık Hükümeti’nin açıkladığı plana göre
yurtdışından gelen tüm ziyaretçilerin 14 gün karantinada kalmalarını dayatmanın aptalca ve uygulanamaz olduğunu
söyledi. 14 günlük karantina yönetilemez, biz Birleşik Krallık hükümeti ile doğrudan yaptığımız görüşmelerde maske
gibi daha etkili yöntemler konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz. Hükümetin uluslararası uçuşlar ile ilgili bu yeni
gereksinimi Rynaair’in Temmuzda başlayacak uçuşlarını %40 yeniden düzenlemesi anlamına geliyor.
İtalya'da Pazartesi günü toplu antrenmanların yeniden başlaması gerçekleşmeyecek. 9 Mart'tan beri İtalya
Şampiyonası durmuş vaziyette. On iki gün daha tartışılacak gibi görünüyor. Farklı İtalyan medyasının pazar akşamı
bildirdiğine göre, İtalya'da toplu antrenmanların tekrar başlaması pazartesi günü yapılmayacak. İtalyan hükümetinin
Teknik ve Bilimsel Komitesi, takım sporları antrenmanlarına ilişkin yönergeleri henüz onaylamamıştır. ANSA haber
ajansına göre pazartesi günü yapılması yönünde yeşil ışık beklenirken, futbol kulüpleri, geçen haftadan beri izin
verilen spor merkezlerinde oyuncuların bireysel antrenmanlarına devam edecek.
Sciensano'nun yaptığı bir araştırmaya göre Belçikalıların dörtte biri kilo aldıklarını söylüyor. Kriz Merkezi
tarafından pazartesi günü rapor edilen ve 40.000'den fazla insanın katıldığı Sciensano’nun ikinci sağlık anketine göre,
Belçikalıların daha hareketsiz bir hayatı var. Çünkü insanlar artık evden çalışıyorlar, ayrıca karantina yüzünden de
dışarı çıkmıyorlar. Katılımcıların% 56,1'i günde 8 saatten fazla dinlendiğini veya oturduklarını söylüyor. 2018'de
yapılan benzer bir anketten iki kat daha yüksek bir rakam. Bu şaşırtıcı değil ve bu yaşam çoğumuzun kilo almasına
neden oldu. Yine de bu araştırmaya göre, Belçikalıların% 25'i kilo aldıklarını söylüyor. Kriz Merkezi Belçikalıları
dışarıdan aktif olarak faydalanmaya davet ediyor. Son 24 saat içinde hastaneye yatan 43yeni vaka ve 28 yeni ölüm
bildirildi.
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İsviçre- Bazı Seyahat Acenteleri İptal Etmeleri Uzatıyor. Tui İsviçre, Hotelplan ve Kuoni 14 Haziran'dan önce
uluslararası geziler düzenlemeyecek. Müşterilerin zararları telafi edilecek. Hotelplan'da olduğu gibi Tui İsviçre'de de,,
yurtdışına seyahat rezervasyonu yapan müşterilerle önümüzdeki haftalarda ayrıntılı bilgi için iletişime geçilecek.
Buna ek olarak, Tui İsviçre artık daha fazla esneklik sunuyor: öyle ki ağustos ayının sonuna kadar yapılacak tüm
seyahatler müşteriler tarafından ücretsiz olarak ertelenebilir. Ekim 2021'e kadar düzenlenen seyahat programında
başka tarih ve varış yerleri seçebilecekler.
İsviçre- İsviçreliler için toplu taşımada maske zorunlu. Tamedia tarafından düzenlenen bir anket, İsviçre'nin üçte
ikisinden fazlasının, ulaşımda maskelerin zorunlu olarak giyilmesini desteklediğini duyurdu. Ankete göre, nüfusun
üçte ikisinden fazlası toplu taşıma araçlarında zorunlu maske takılmasını destekliyor. İzleme uygulamaları,
katılımcıların% 60'ında popülerdir. Ve neredeyse% 70'i okula dönüşü memnuniyetle karşılıyor. Ankete katılan
vatandaşların yarısı pazartesi günü yayınlanan Tamedia gazetelerinin yaptığı ankete göre, Covid-19 hastalığı olan
kimseyi tanımıyor. Kontaminasyon korkuları azdır. Bu korku yaşla birlikte artıyor.
En az 500.000 i Güney Amerika’da olmak üzere dünya çapında 4,6 milyondan fazla vaka. Güney Amerika'daki
vakaların neredeyse yarısı Brezilya'da kaydedildi. Avrupa yavaş yavaş “normal” e dönmeye devam ediyor.
Agence France-Presse (AFP) tarafından 17 Mayıs Pazar günü resmi kaynaklardan elde edilen verilerle saat 09: 00'da
oluşturulan bir rapora göre yeni korona virüs, dünya genelinde 4,6 milyondan fazla insanı enfekte etti ve en az
313,611 kişiyi öldürdü. AFP tarafından hazırlanan raporda, Latin Amerika ve Karayipler Pazar günü yeni korona
virüs ile yarım milyondan fazla kontaminasyon vakası kaydetti ve bölgede Covid-19 hastalığından 28.463 ölüm
meydana geldi.
Janus Henderson, küresel temettülerin 2020'de en az % 15 düşeceğini söylüyor. Varlık yönetim şirketi Janus
Henderson Pazartesi günü yaptığı açıklamada, küresel şirketler tarafından ödenen temettülerin, ekonomik faaliyeti
ciddi şekilde etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl en az% 15 düşmesi bekleniyor. “Pandeminin 2020
yılının temettüleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için Janus Henderson, küresel ödemelerin dörtte üçünden
fazlasını temsil eden şirketleri değer açısından inceledi. Ekip, ödemeleri zaten iptal etmiş veya askıya almış olanları,
kefalet ödemelerini en az etkilenme olarak gördüklerini belirledi ”dedi şirket.
1980'lerden bu yana işsizliği en yüksek seviyeye çıkarma riski olan salgının etkisiyle İngiltere'deki beş
şirketten birinden fazlası işçileri işten çıkarmayı planlıyor diye uyardı İngiltere Merkez Bankası başkanı. Krizden
önce güçlü rekorlar kıran İngiliz iş piyasası, önümüzdeki üç ay içinde faaliyetin durdurulmasının sonuçlarından
muzdarip olacak diyor Chartered Personel ve Kalkınma Enstitüsü (CIPD) ve Adecco geçici çalışma grubunun bu
araştırması altını çizerek. Şirketlerin işe alımları durdurduklarını ve ücretleri dondurduklarını söylüyorlar. Ve bunların
yarısı da gelecek yıl maaşları artırmamayı planlıyor.
Rusya Mayıs ayının başından bu yana ilk kez 9.000'den az vaka kaydetti. Eleştirmenler, Rusya'yı Covid-19
hastalığından ölüm oranını bilerek hafife almakla suçlayarak resmi ölüm oranının gerçekliğini sorguluyorlar. Rusya
18 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayından bu yana ilk kez son 24 saatte 9000'den az yeni korona
virüs vakası kaydettiğini açıklayan yetkililer, durumun virüsten en fazla etkilenen ülkeler kategorisinde olduğunu
onayladılar. Resmi rakamlara göre, son 24 saat içinde 8926 yeni vaka ile toplam 290.678 hasta ve 2.722 ölüm oldu.
Yeni Zelandalı öğrenciler iki aylık uzaktan eğitimden sonra okula dönüyor Yüz binlerce Yeni Zelandalı çocuk,
covid-19 salgınının patlak vermesiyle mücadele çabalarının bir parçası olarak iki aylık bir uzaktan eğitimden sonra
Pazartesi günü okula döndü. Beş milyonluk nüfusa sahip olan Yeni Zelanda, 1.149 vaka ve sadece 21 ölüm kaydetti.
İtalya, ölüm sayısındaki düşüşün ortasında işletmeleri ve mağazaları yeniden açıyor İtalya, ülkenin 69 günden
fazla deneyimlediği karantinayı kaldırmak için alınan önlemlerin "ikinci aşamasına" girdi. Bazı çalışanlar işe döndü
ve kafeler, restoranlar, mağazalar ve güzellik salonları yeniden açıldı. Vatikan kapılarını Roma'daki ziyaretçilere açtı.
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Libya El-Wefaq hükümeti sokağa çıkma yasağını genişletiyor ve Ramazan Bayramı sırasında tamamen
operasyonel hale getiriyor. Libya Ulusal Anlaşması hükümeti sokağa çıkma yasağını kontrol bölgelerinde akşam saat
6'dan sabah 6'ya kadar 10 gün uzattı ve Ramazan Bayramı günlerinde 24 saat sokağa çıkma yasağı getirdi.
Güney Yemen'de artan ölümler, yeni bir korona salgını olasılığının bir göstergesidir.
Mayıs ayının başından bu yana Yemen'in güneyinde Aden şehrinde hastalıklara bağlı olarak artan ölüm sayısı Sağlık
uzmanları ve insani yardım kuruluşları, yetkililer enfeksiyonları doğru bir şekilde belirleyemedikleri için korona
virüsünün salgını olasılığı hakkında endişeli. Cumartesi günü Aden'deki Sivil Durum Otoritesi, henüz ortaya çıkmış
olan korona virüs ile bağlantılı olduğu bilinmeyen hastalıklardan düzinelerce kişinin öldüğünü açıkladı.
İtalya, genel kapanış kısıtlamalarını gevşetmeden bir gün önce korona ölümlerindeki en düşük günlük kaydetti
İtalya Sivil Savunma Ajansı Pazar günü, İtalya genelinde toplam 31.908 korona virüsü hastasının ölümünü doğruladı
ve son 24 saat içinde 145 ölümün arttığını gösterdi.
Tunus'taki turizm faaliyeti, "yükselen korona" virüsüne karşı mücadele nedeniyle tamamen durdurulduktan sonra,
yetkililer turist sezonunu nasıl koruyacaklarını ve en hafif zararla atlatacaklarını düşünmeye başladılar. Sektör
kaybının, altı milyar dinarda (iki milyar avro) ve yaklaşık 400.000 iş kaybı olduğu belirtiliyor. Tunus, 1.300 km'lik
kıyı şeridi ve Akdeniz’deki konumu nedeniyle Kuzey Afrika'nın en önemli turistik yerlerinden biridir.
ABD'deki yasadışı göçmenler için gözaltı merkezlerinde Korona virüs vakalarını bildirildi. ABD Göçmenlik ve
Gümrük Muhafaza Dairesi salgını umursaması nedeni ile gözaltındakilerin virüs ile enfekte olmasına sebep olması ile
suçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde test edilen 2.045 yasadışı göçmenin 986'sının ve 44 çalışanın enfekte olduğu bildirdi.
2045 göçmennin toplam yasadışı göçmenlerin sadece% 7'sini temsil ettiğini belirtmek gerekir. Hazırlanan bir raporda,
insanların gözaltı merkezlerinde toplandığını ve virüse karşı etkili testler ve önlemler olmadığı belirtildi. Gözaltı
merkezindeki yasadışı bir göçmen “Görünüşe göre bu yerde öleceğiz” dedi. Bir başka göçmen de, "Salgın bizi
korkutuyor ve aramızdaki mesafe yakın," dedi
Doktor yerine bizleri öldürmek için polis gönderdiler. Rio’da ölümcül baskınlar
Covid-19 karantinası polislerin favellalara baskınlarını durdurmadı. Son operasyonlarda 13 kişi öldü. Öldürülen
uyuşturucu çetesi üyelerinden birinin annesi, hükümetin kendilerini COVID 19’dan korumak için doktor ve hemşire
göndermek yerini onları öldürmek için polis, kurşun geçirmez araçlar ve helikopter gönderdiğini söyledi.
Cep telefonu verilerine göre ABD’deki kısıtlamaya yönelik protestolar virüsün yayılmasına sebep olmuş
olabilir. Protestocuların cihazları birkaç önlemin alındığı mitinglerden sonra yüzlerce mil yol aldı. Cep telefonu
konum bilgisi verileri gösteriyor ki aralarında COVID 19 vakaları ile ilişkili bazıları eylemler için yüzlerce mil yol
katetmiş ve sonra komşu eyaletlerden de geçerek geri döndüklerinde kendi eyaletlerinin her yerinde dolaşmışlar.
Veriler konum bilgisi toplayan bir cep telefonu uygulamasında anonim olarak toplanmış ve orıtestocuların Nisan sonu
ve Mayıs başında Michigan, Wisconsin, İllinois, Colorado ve Florida’da hareket ettiklerini tespit etmiş.
100 ülke soruşturma için Çin’e bakı yapıyor Rusya Devlet Başkanı Putin, Çinli lider Xi Jiipping’i yalnız savaşçı
olarak adlandırdı. Putin elbette şaka yapıyordu ama tanım tam da doğru tabir olduğunu gösteriyor. Rusya’nın da
aralarında bulunduğu 100 ülke corona virüs pandemisi için bağımsız bir soruşturma açılması için çağrıda bulundu.
AB’nin taslak karar tasarısı Avustralya’nın Çin’e yönelik krizi ilk ele alışının soruşturulması talebini destekliyor.
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