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Coronavirus: Fransa "acil bir an" yaşıyor ve
üçüncü kez kapsamlı bir tecrit uygulamaya
başlıyor.
Fransa'nın baş sağlık danışmanı Pazar günü
yaptığı açıklamada, koronavirüsün ülkede
yayılmasına karşı üçüncü kez kapsamlı bir
ulusal tecrit uygulamaya ihtiyaç olduğunu
söyledi.
Yetkililer geçen haftanın sonunda sokağa
çıkma yasağı koymasına karşın, vakaların sayısı
artmaya devam ediyor.
Fransız liderlere Covid-19 virüsü hakkında
tavsiyelerde bulunan bilim enstitüsü başkanı
Profesör John Francois Delphresi, "Acil bir
durum var" ve bu hafta tehlikeli olduğunu
söyledi.
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Corona, her çeyrek saatte bir Tunusluyu
öldürüyor.
Resmi veriler, Tunus'ta bildirilen toplam ölüm
sayısının 6.092 vakaya yükseldiğini, virüsle
enfekte olan vaka sayısının 193.273 vakaya
ulaştığını, iyileşme sayısının ise 140.180 vaka
olduğunu gösteriyor. Tunus'un günde
ortalama 100 Corona ölümü kaydetmesiyle,
bu, her çeyrek saatte bir Tunuslunun Corona
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nedeniyle öldüğü anlamına geliyor. Yerel
basında çıkan haberlerde, acil servislerde (acil)
ve hastane servislerinde büyük bir baskı
olduğuna işaret ederek, Tunus'un büyük bir
tehlike aşaması olan virüs salgınının dördüncü
aşamasına girmesinin ardından ailenin
maksimum kapasitesine ulaştığını belirtti.
Kolesterolü düşürmek, Corona'nın hücreleri
istila etme yeteneğini yok ediyor.
Virüsün hücrenin koruyucu zarını atlatmak için
bu lipid molekülüne (kolesterol) bağımlı
olduğunu gösteren yeni bir araştırmaya göre,
kolesterol düşürücü ilaçlar alan kişiler, yeni
Corona virüsü ile enfekte olduklarında
diğerlerinden daha iyi durumda olabilirler.
Princeton tarafından yapılan bir araştırmaya
göre, "Covid-19" hastalığına neden olmak için,
virüsün insan hücrelerine girmesi gerekiyor ve
arterlerin tıkanmasına neden olan mumsu
bileşik olan kolesterol, virüsün hücreleri açıp
içeri girmesine yardımcı oluyor.
Avustralya, daha bulaşıcı koronavirüs
varyantının keşfedilmesinden sonra Yeni
Zelanda’dan seyahatleri askıya aldı
Avustralya, son derece bulaşıcı bir Güney
Afrika koronavirüs varyantının keşfinden sonra
Yeni Zelanda ile seyahat programını 72 saat

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)

KAYNAK (LİNK)

ض
»ك ورون ا« ي س لب ال كول س ترو ل خ ف
ال خ الي ا غزو ع لى ال ق در ة

https://aawsat.com/home/article/2760796

Australia suspends travel from New
Zealand after discovery of
infectious coronavirus variant

https://www.sbs.com.au/news/australia-suspends-tr
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New Zealand reports first case of
coronavirus in community in
months

https://www.abc.net.au/news/2021-01-25/new-zeala
first-community-coronavirus-case-in-months/1308724

süreyle askıya aldı.
Sağlık Bakanı Greg Hunt, "yeşil bölge" seyahat
izin programının Yeni Zelanda'daki bir kişiye
varyant bulaştığı tespit edildikten hemen
sonra askıya alınacağını söyledi.
YENİ ZELANDA

OKYANUSYA

Yeni Zelanda aylar sonra toplumda ilk
koronavirüs vakasını bildirdi
Yeni Zelanda, ilk koronavirüs vakasını iki aydan
uzun bir süre sonra bir karantina tesisi dışında
bildirdi, ancak virüsün toplumda yayıldığına
dair bir kanıt bulunmuyor.
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Covid-19: Fransa, bir milyon aşılık kilometre
taşını geçti
Başbakan Jean Castex, Cumartesi günü
Covid-19 : la France franchit le cap
Fransa'da aşılanmış bir milyon kilometre
du million de vaccinations
taşının aşıldığını duyurdu. Günün erken
saatlerinde Sanayi Bakanı Agnès PannierRunacher, birkaç üreticinin açıkladığı
gecikmelere rağmen aşılama hedeflerine
ulaşılacağına dair güvence verdi.

https://www.france24.com/fr/france/20210123-retar
livraison-les-objectifs-de-vaccination-seront-atteints-a
gouvernement
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Covid-19: Fransa'da yeni bir sokağa çıkma

https://www.france24.com/fr/france/20210124-covid
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yasağı
Sağlık Bakanı Olivier Véran Pazar günü
yayınlanan
Le
Parisien
gazetesinin
okuyucularıyla yaptığı bir röportajda, bu hafta
görülmesi gereken sokağa çıkma yasağının
etkilerinin yeterli olmaması halinde durumun
tekrar ele alınacağını dile getirdi.
Coronavirus: Yeni Zelanda'da Kasım ayından
bu yana ilk yerel vaka. WELLINGTON (Reuters)
- İki ay sonra Yeni Zelanda Pazartesi günü ilk
yerel COVID-19 vakasını doğruladı. Sağlık
kriziyle mücadeleden sorumlu bakan Chris
Hipkins 30 Aralık'ta yurt dışından dönen 56
yaşındaki bir kadının, koronavirüsün yeni
Güney Afrika varyantı için testinin pozitif
çıktığını, ancak temas vakalarının şu ana kadar
negatif olduğunu söyledi. Döndüğünde, iki
hafta karantinada tutuldu, ancak iki kez
negatif test edildiğini söyledi. Yetkililer,
bulunduğu karantina merkezinde başka bir kişi
tarafından enfekte olma olasılığını inceliyor.
Coronavirus: ABD'deki vaka sayısı 25 milyonu
aştı. (Reuters) - bir Reuters’in resmi verilere
dayanarak yaptığı bir sayıma göre , Eyaletler
daha bulaşıcı varyantların ortaya çıktığı şu
sıralarda
aşı
dağıtımını
hızlandırmaya
çalışırken , Amerika Birleşik Devletleri'nde
teyit edilen koronavirüs kontaminasyon

Covid-19 : le scénario d'un nouveau
confinement en France se précise

sc%C3%A9nario-d-un-nouveau-confinement-en-france
pr%C3%A9cise

Coronavirus : Premier cas local en
Nouvelle-Zélande depuis novembre

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN29U0
s-premier-cas-local-en-nouvelle-zelande-depuis-novem

Coronavirus : Le bilan aux USA
dépasse les 25 millions de cas

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN29U0
us-le-bilan-aux-usa-depasse-les-25-millions-de-cas.htm
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vakalarının sayısı Pazar günü 25 milyon eşiğini
aştı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri'nden (CDC) alınan verilere göre,
Kuzey Dakota ve Batı Virginia, aldıkları aşı
dozlarının%
83'ünden
fazlasını
uyguladılar. Ülke çapında en az 21,8 milyon
doz dağıtıldı. 417.000'den fazla Amerikalı,
COVID-19'a yenik düştü ve Şubat ayına kadar
ölü sayısının 500.000'i geçeceği tahmin
ediliyor..
Coronavirus: Almanya'daki ölü sayısı 52.000'i Coronavirus : Le bilan en Allemagne
aşarak gittikçe ağırlaşıyor.
s'alourdit à plus de 52.000 décès
BERLİN (Reuters) - Robert Koch Enfeksiyon
Hastalıkları Enstitüsü (RKI) tarafından Pazartesi
günü bildirilen verilere göre, Almanya'da teyit
edilen koronavirüs kontaminasyon vakalarının
sayısı bir önceki güne göre 6.729 artarak
2.141.665'e vakaya yükseldi.
Enstitü ayrıca, ülkede salgının başlamasından
bu yana toplam bilançoyu 52.087’ye çıkaran
217 yeni ölüm bildirdi.
Coronavirus: Avustralya Pfizer-BioNTech
Coronavirus : L'Australie approuve
aşısını onayladı.
le vaccin de Pfizer-BioNTech
SYDNEY (Reuters) - Başbakan Scott Morrison
Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avustralya
İlaç Düzenleme Kurumu (TGA) Pfizer ve
BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19
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aşısının kullanımının onaylandığını, onaylanma
sürecinin resmi işlemleri takip ettiğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Scott Morrison, TGA
tarafından verilen iznin 16 yaş ve üstü insanlar
için olduğunu söyledi.Sağlık Bakanı Greg Hunt,
bir basın brifinginde , öncelikli olduğu
düşünülen kişilerin aşılama kampanyasının,
haftada 80.000 doz uygulanarak Şubat
sonunda başlaması gerektiğini söyledi.
Coronavirus: İsrail uluslararası uçuşları
Coronavirus : Israël suspend les
durdurdu. KUDÜS (Reuters) - Hükümet Pazar
liaisons aériennes internationales
günü yaptığı açıklamada, koronavirüsün
yayılmasını önlemek için İsrail'in Pazartesi
akşamından itibaren yurtdışına ve
yurtdışından yolcu uçuşlarını bir hafta süreyle
yasaklayacağını söyledi.
Başbakan Benjamin Netanyahu'nun görevlileri
yaptığı açıklamada, yasağın Pazartesi günü
saat 22: 00'de ve en azından Ocak ayı sonuna
kadar yürürlüğe gireceğini söyledi. Benjamin
Netanyahu kabine toplantısı öncesinde yaptığı
açıklamada, "Nadiren istisnalar dışında, virüs
varyantlarının girişini önlemek ve ayrıca
aşılama kampanyamızda hızlı hareket
etmemizi sağlamak için hava sahasını
kapatıyoruz." Dedi.
Ülkenin sınırları sağlık krizi sırasında neredeyse
tamamen yabancı uyruklulara kapatılırken, 27
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Coronavirus : Plus de 28.300
nouveaux cas au Brésil

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN29U0
us-plus-de-28-300-nouveaux-cas-au-bresil.html

Le président mexicain annonce
avoir contracté le COVID-19

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN29U0
president-mexicain-annonce-avoir-contracte-le-covid-

Coronavirus : La Chine fait état de

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN29U0

Aralık'ta üçüncü bir ulusal tecrit uygulandı.
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Coronavirus: Brezilya'da 28.300'den fazla
yeni vaka. SAO PAULO (Reuters) - Sağlık
bakanlığının Pazar günkü verilerine göre,
Brezilya son yirmi dört saat içinde 28.323
doğrulanmış yeni bulaşma vakası ve salgınla
bağlantılı 592 ölüm kaydetti.
Hükümet verilerine göre, bilanço şu anda
yaklaşık 8,9 milyon enfeksiyon ve 217.037 ölü.
Meksika Başkanı, COVID-19’a yakalandığını
duyurdu. MEKSİKA (Reuters) - Meksika
Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Pazar
günü yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin
pozitif çıktığını açıkladı ve semptomların hafif
olduğunu ve tıbbi tedavi gördüğünü sözlerine
ekledi.Maske takmayı reddeden 67 yaşındaki
lider Twitter'da "Her zaman olduğu gibi
iyimserim" dedi.
Meksika, ikinci bir salgın dalgasıyla karşı
karşıya ve dünyadaki en yüksek dördüncü
ölüm oranına sahip ülke.
Sağlık Bakanlığı tarafından Pazar günü iletilen
verilere göre, son yirmi dört saat içinde 10.872
yeni kontaminasyon vakası ve 530 ölüm
kaydedilerek salgının bilançosu 1.763.279 vaka
ve 149.614 ölü sayısına ulaştı.
Coronavirus: Çin 124 yeni vaka bildirdi.
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SHANGHAI (Reuters) - Sağlık yetkililerinin
Pazartesi günü bildirdiğine göre Çin, son yirmi
dört saat içinde, 124 yeni doğrulanmış
koronavirüs kontaminasyonu vakası kaydetti
(bir önceki gün 80).
Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada,
bu yeni vakalar arasında 117 yerel bulaşma
kaydedildiğini söyledi.Komisyon verilerine
göre, Çin topraklarında 89.115 enfeksiyon
doğrulandı.
Pazartesi
günü
yeni
ölüm
kaydedilmedi. Ülkedeki salgının bilançosu
4.635 ölü.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Sputnik V
Aşısının Türkiye'de Üretilmesi Konusunda
Anlaştı
Fon temsilcisi TASS'a verdiği demeçte; Rusya
Doğrudan Yatırım Fonu'nun, Sputnik V
koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmesi
konusunda bir Türk ilaç şirketi ile anlaştığını ve
teknoloji transferi sürecini başlattığını söyledi.

124 nouvelles infections

s-la-chine-fait-etat-de-124-nouvelles-infections.html

РФПИ договорился о
производстве вакцины "Спутник
V" в Турции

https://tass.ru/ekonomika/10530227

Sputnik V Aşısından Sonra Erkeklerde Ve Уровень антител у мужчин и
Kadınlarda Antikor Seviyesi Farklı Değildir
женщин после вакцины "Спутник
RIA Novosti tarafından gözden geçirilen Gam- V" не отличается
COVID-Vac aşısının tıbbi kullanımına yönelik
yeni talimatlarda; Sputnik V aşısını test eden
gönüllülerde koronavirüse karşı antikor

https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594415316.html
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ölçüde farklılık göstermediği ifade edildi.
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