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Mısır Pazartesi günü 669 yeni koronavirüs
vakası ve 53 ölüm bildirdi
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Egypt reports 669 new coronavirus
cases, 53 deaths on Monday
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Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan
açıklamaya göre, Mısır Pazartesi günü 669 yeni
koronavirüs vakası ve 53 ölüm bildirdi.
Salgının Şubat ayı ortasında başlamasından bu
yana ülkenin toplam enfeksiyon sayısı
162.486'ya ulaşırken, ölü sayısı 9.012'ye ulaştı.
Açıklamada, 504 hastanın virüsten kurtulduktan
sonra taburcu edildiği ve toplam iyileşme
sayısının 127.001'e yükseldiği belirtildi.
Gana, COVID-19'da rekor artış görürken;
OccupyGana, hükümeti tüm halka açık
toplantıları yasaklamaya çağırıyor

OccupyGhana calls on govt to ban
all public gatherings as Ghana sees
record spike in COVID-19

https://www.pulse.com.gh/news/local/occupyghana-c
ban-all-public-gatherings-as-ghana-sees-record-spike-in

Gana'daki COVID-19 enfeksiyonları beş kat
artarak, virüsün ülkedeki olası ikinci dalgasıyla
ilgili endişeleri artırdı.
Halka açık toplantı yasağı, dini faaliyetleri ve
cenazeleri içerir.
Trotros, taksi ve otobüslerin asgari sayıda
yolcuyla çalışması tavsiye edildi ve tüm
işletmeler ve süpermarketler sosyal mesafe
önlemlerini uygulayacak.
Gana'daki günlük virüs vakaları, son haftalarda
günde ortalama 25 enfeksiyondan 600'ün
üzerine çıktı.
OccupyGhana adlı baskı grubu, yasağın COVID-

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/39961
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19'un ülke geneline yayılmasını yavaşlatmak için
önemli olduğuna inanıyor.
Yeni COVID-19 Türü Şimdi Nijerya'da - PTF
COVID-19 Başkanlık Görev Gücü, COVID-19’un
B117 türünün Nijerya'da kaydedildiğini söyledi.
PTF'nin COVID-19 Başkanı ve Federasyon
Hükümet Sekreteri Boss Mustapha, Pazartesi
günü görev gücü brifinginde bunu belirtti.
Mustapha, Nijerya'da dört kişiye B117 türü
teşhisi konduğunu söyledi.
Mustapha, "Son birkaç haftadır, PTF Nijerya'da
ve diğer yetki alanlarında her gün bildirilen
artan enfeksiyon sayısını yakından takip ediyor.
Benzer şekilde, bilim insanlarımız da virüsün
varyantlarını dizilediler.” dedi.
Nijerya, COVID-19'dan 1.430 yeni vaka ve üç
ölüm daha kaydetti
Sağlık yetkililerine göre, Nijerya Pazartesi günü
1.430 yeni COVID-19 vakasını doğrulayarak
ülkenin toplam enfeksiyon sayısını 122.996'ya
yükseltti.
Son 24 saat içinde 3 kişi de hastalıktan öldü ve
bu toplam ölümleri 1.507'ye çıkardı.
122.000'den fazla yeni vakadan ülke genelinde
toplam 98.359 hasta iyileşmiştir.
Nijerya şimdiye kadar 1.2 milyon COVID-19 testi
gerçekleştirdi.
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New COVID-19 Strain Now In
Nigeria — PTF

http://saharareporters.com/2021/01/26/new-covid-19
nigeria-%E2%80%94-ptf

Nigeria records 1,430 new cases,
three more deaths from COVID-19

https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/4
records-1430-new-cases-three-more-deaths-from-covid
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Ruanda: Covid-19 - Müslüman Toplumu Henüz
Çevrimiçi İbadeti Kabul Etmedi
Covid-19 salgını, dini hizmetler ve diğer büyük
toplantılar da dahil olmak üzere çeşitli
faaliyetlerin askıya alınmasını zorunlu kılarken,
bazı inanç temelli organizasyonlar, cemaatlerini
vaaz ve dua ile beslemenin yollarını buluyor.
Özellikle ülkedeki kiliseler tarafından kullanılan
yöntemlerden biri, çevrimiçi ibadet düzenlemek
- çeşitli platformlarda canlı olarak yayınlanıyor,
örneğin dindarların iletişimde kalmasına
yardımcı olan ve birbirlerini teşvik eden
YouTube, Facebook ve Zoom toplantıları.
Bununla birlikte, ülkedeki Müslüman cemaati,
pandemiyi kontrol altında tutmayı amaçlayan
kısıtlamaların ortasında camiler cemaatleriyle
iletişim kurmaya devam etmek için somut
çevrimiçi önlemler koymadığından bu trendi
gerçekten yakalayamadı.
İvermektin, GA'yı kurtarabilecek harika bir
Covid-19 ilacı olabilir - Doktor
Covid-19 salgınına ebedi bir çözüm bulmak kritik
olsa da, İvermektin ülkeyi kurtarabilecek ve
Güney Afrika vatandaşlarının geçim kaynaklarını
yeniden sağlayabilecek "harika bir ilaç" olabilir.
Bu, İvermektini tedavi olarak kullanabilmek için
iki hastasıyla birlikte acil bir başvuru başlatan
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Rwanda: Covid-19 - Muslim
Community Yet to Adopt Online
Prayers
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Ivermectin may be Covid-19
wonder drug that may save SA doctor

https://www.iol.co.za/pretoria-news/news/ivermectin
19-wonder-drug-that-may-save-sa-doctor-059938dc-b2
8b24268ed426

https://allafrica.com/stories/202101260023.html

Korona Virüs (COVID-19) Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir ve Önlemler
(Medya Taramaları)
ÜLKE

KITA

ZİMBABVE

AFRİKA

GÜNEY AFRİKA

AFRİKA

ARAŞTIRMA SONUCU
(TR)
Pretoria East doktoru George Coetzee'ye göre.
Hastalarının Covid-19 tedavisinde İvermektin
uygulamasına acilen ihtiyaç duyduklarını
söyledi.
Zimbabwe 24 Saatte 70 COVID-19 Ölümü
Kaydetti
Sağlık ve Çocuk Bakım Bakanlığı (MoHCC), 25
Ocak 2021'de 70 kişinin COVID-19'a yenik
düştüğünü ve ölü sayısını 1.075'e çıkardığını
bildirdi.
Bu arada 25 Ocak'ta 326 yeni vaka kaydedildi.
Hükümet halka, ölümcül virüsün yayılmasını
engellemek için getirilen tüm düzenlemelere
uymaya devam etmesini hatırlatıyor.
GA'nın COVID-19 ölümleri 41.000'i aştı
Güney Afrika’daki COVID-19 ölümleri, ülke
virüsün daha fazla yayılmasını kontrol altına
almak için çalışırken 41.000'i geçti.
Pazartesi günü COVID-19 ile ilgili 243 ölüm daha
rapor edildi ve bu da bilançoyu 41.117'ye
getirdi.
Bu arada ülke, 4.551'i son 24 saatte tespit edilen
toplam 1.417.537 koronavirüs vakası kaydetti.
Solunum hastalığından iyileşen 1.241.421
hastanın ardından iyileşme oranı şimdi
%87.6'dır.
Veriler, 26.113’ü son rapordan bu yana
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Zimbabwe Records 70 COVID-19
Deaths In 24 Hours

https://news.pindula.co.zw/2021/01/26/zimbabwe-re
19-deaths-in-24-hours/

SA's COVID-19 deaths top 41 000

https://www.sanews.gov.za/south-africa/sas-covid-19
000
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gerçekleştirilen 8.019.239 teste dayanmaktadır.
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YENİ ZELANDA

OKYANUSYA

Jacinda Ardern, Avustralya'nın Yeni
Zelanda'dan karantinasız seyahati 72 saatliğine
askıya alma hamlesinden dolayı 'hayal
kırıklığına uğradı'

Jacinda Ardern 'disappointed' by
Australia's move to suspend
quarantine-free travel from New
Zealand for 72 hours

https://www.abc.net.au/news/2021-01-26/jacinda-ard
disappointed-by-australia-border-closure-covid19/1309

Pregnant women, the elderly still
'unknowns' in coronavirus vaccine
rollout

https://www.abc.net.au/news/2021-01-26/covid19-va
women-and-the-elderly/13088966

Мобильные пункты вакцинации
от коронавируса в Подмосковье
указали на интерактивной карте

https://tass.ru/obschestvo/10538067

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern,
Avustralya'nın Yeni Zelanda'daki en son COVID19 vakasının ardından karantina seyahatini eski
durumuna getirme kararından hayal kırıklığına
uğradığını söyledi ve durumun "kontrol altında"
olduğunu ekledi.
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ASYA

Hamile kadınlar ve yaşlılar koronavirüs aşısının
yaygınlaşmasında hala 'bilinmeyenler' arasında
Avustralya Hükümeti, COVID-19 aşıları hakkında
hamile kadınlar ve yaşlılar üzerindeki potansiyel
etkileri de dahil olmak üzere "henüz
bilmediğimiz" bazı şeyler olduğunu belirtti,
ancak yetkililer risk altındaki gruplar hakkında
"çok dikkatli" klinik kararların alınacağını ifade
etti.
Moskova Bölgesindeki Koronavirüse Karşı
Mobil Aşılama Noktaları İnteraktif Bir Haritada
Belirtildi
Yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı mobil
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aşılama noktalarının konumu, bölgesel kamu
hizmetleri portalında yer alan interaktif bir
haritada yayınlandı. Moskova bölgesi halkı
haritayı kullanarak sadece belirli noktaların
çalışma saatlerini öğrenmekle kalmayıp, aynı
zamanda kendilerine bir rota inşa edebilecekler.
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Sobyanin Moskova'daki Koronavirüs Salgınının
Azaldığını Söyledi
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin,
Moskova'daki koronavirüs enfeksiyonu
salgınının azaldığını, bunun da yetkililerin şehri
yavaş yavaş normal yaşama döndürmesini
sağladığını açıkladı.

Собянин заявил, что эпидемия
коронавируса в Москве пошла
на спад

https://tass.ru/obschestvo/10538807

GLOBAL

DÜNYA

Corona virüsü, 1930'lardan bu yana en kötü
krizde küresel ekonomiyi vurdu.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma
Örgütü'nün yayınladığı rapora göre, küresel
salgın geçen yıl küresel ekonomiye "benzeri
görülmemiş" bir darbe getirerek 225 milyon
kalıcı işin ortadan kaldırılmasına neden oldu.
Corona virüsü krizi, küresel olarak çalışma
saatlerinde yüzde 8,8 oranında bir azalmaya
neden oldu, bu yüzde 2008'in sonlarında küresel
ekonomik kriz sırasında çalışma saatlerinin
azalmasını aştı.

االق تص ا د أص اب ك ورون اف يروس
م ن ذ أزم ة ب أسو أ ال ع ال مي
ال م اضي ال قرن ث الث ي ن ي ات

https://www.bbc.com/arabic/business-55806052
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Corona virüsü: Salgının patlak vermesinden bu
yana 10 zengin insanın kazanımı "tüm dünya
insanları için aşı almaya yeter".
Oxfam, Corona salgınının patlak vermesinden bu
yana 10 zengin insanın servetinin toplam
değerinin 540 milyar dolar arttığını ortaya
koydu.
Vakıf, bu miktarın tüm dünya nüfusunu virüs
nedeniyle yoksulluğa düşmekten korumaya ve
aşının bedelini herkes için karşılamaya yeterli
olduğunu söyledi.
Oxfam raporu, bu milyarderlerin toplam
servetinin, virüsten kurtulmak için G20 ülkeleri
hükümetlerinin harcamalarına eşit olduğunu
gösterdi.
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Ürdün, vatandaşların aşı yaptırma konusundaki
isteksizliği sorunuyla karşı karşıya.
Ürdün sağlık yetkilileri, Krallığın tüm
bölgelerinde eğitimli tıbbi personel tarafından
desteklenen yaklaşık 29 uzman merkezin
dağıtımına rağmen, ortaya çıkan "Corona"
virüsünü önlemek için vatandaşların aşıya
katılım yüzdesinde açık bir sorunla karşı karşıya.

ت رد د مش ك لة ي واج ه األرد ن
ال ل ق اح ت ل قي ف ي ال مواط ن ين

Sağlık Bakanlığı, aşı üreticileri ile sözleşme
yapmış ve Ürdün Gıda ve İlaç İdaresi tarafından
onaylandıktan sonra ürünlerini Krallığa tedarik
etmeye başlamışken, bazı tıbbi kaynaklar,

ك ورون اف يروس:  م ك اسب10 أث ري اء
ل شرا ء ت ك في" ال وب اء ت فشي م ن ذ
"ال ع ال م س ك ان ل جم يع ال ل ق اح

KAYNAK (LİNK)
https://www.bbc.com/arabic/world-55799663

https://aawsat.com/home/article/2765021

Korona Virüs (COVID-19) Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir ve Önlemler
(Medya Taramaları)
ÜLKE

KITA

ABD

AMERİKA

ALMANYA

AVRUPA

ARAŞTIRMA SONUCU
(TR)
küresel talep artışının bir sonucu olarak tedarik
zincirlerinde bir düşüş olacağı korkusunu dile
getirmiştir.
Coronavirus: Amerikan şirketi Moderna,
aşısının yeni covid 19 enfeksiyolarına karşı
korumada etkin olduğunu vurguladı.
Amerikan şirketi Moderna Pazartesi günü
yaptığı açıklamada, Coronavirüse karşı aşısının
özellikle İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya
çıkan salgının yeni türlerine karşı etkili olduğunu
vurguladı. Şirket, "bugüne kadar keşfedilen
mutasyona uğramış kopyaların" bulaşmasına
karşı koruma sağladığını söyledi. Fransa'da
Pasteur Enstitüsü, bu yöndeki bilimsel
çalışmalarının ardından Covid-19'a karşı aşı
geliştirme projesini durdurduğunu duyurdu.
Coronavirus: AstraZeneca, aşısı hakkında ortaya
atılan “yaşlılarda düşük etkiye sahip” olduğu
söylentilerini reddetti. FRANKFURT (Reuters) Pazartesi günü AstraZeneca, Alman basınında
çıkan aşının bu popülasyon kategorisi için
Avrupa Birliği'nde onaylanmadığına dair
korkularla ilgili haberlerin ardından 65 yaş üstü
kişilerde COVID-19 aşısının çok sınırlı etkinliğe
sahip olduğu savını yalanladı. Farklı yayınlarda,
Alman dergileri Handelsblatt ve Bild,
AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından
ortaklaşa geliştirilen aşının, 65 yaşın
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 شركة موديرنا:فيروس كورونا
األمريكية تؤكد فعالية لقاحها للحماية من
عدوى السالالت الجديدة

Coronavirus : AstraZeneca dément
une faible efficacité de son vaccin
chez les personnes âgées
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https://www.france24.com/ar/

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN29V0N
astrazeneca-dement-une-faible-efficacite-de-son-vaccin
personnes-agees.html
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üzerindekiler için sırasıyla% 8 veya% 10'dan
daha az etkili olduğu bildirildi.
Bild, çevrimiçi baskısında Alman yetkililerin bu
nedenle hafta sonunda görüşü beklenen Avrupa
İlaç Ajansı'nın (EMA) yaşlılar için kullanımını
onaylamaktan korktuğunu söyledi.
Coronavirus: Meksika'da ölü sayısı 150.000'i
aşarak ağırlaşıyor.
MEKSİKA (Reuters) - Başkan Andres Manuel
Lopez Obrador'un covid 19’a yakalandığının
açıklanmasından bir gün sonra, sağlık bakanlığı
Meksika’nın, son yirmi dört saat içinde 8,521
yeni koronavirüs kontaminasyon vakası ve
salgınla bağlantılı 659 ölüm kaydettiğini açıkladı.
Hükümet verilerine göre, şu anda vaka sayısı
1,771,740 ve ölü sayısı 150,273 .
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Coronavirus : Le bilan au Mexique
s'alourdit à plus de 150.000 décès

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN29V0M
le-bilan-au-mexique-s-alourdit-a-plus-de-150-000-dece

Coronavirus: Almanya'da 6.400'den fazla yeni
vaka. BERLİN (Reuters) - Robert Koch Bulaşıcı
Hastalıklar Enstitüsü (RKI) tarafından Salı günü
bildirilen verilere göre, Almanya'da teyit edilen
koronavirüs kontaminasyonu vakalarının sayısı
bir önceki güne göre 6.408 artarak 2.148.077
vakaya yükseldi.
Enstitü ayrıca, ülkede salgının başlamasından bu
yana toplam ölü sayısını 52.99’a ulaştıran 903
yeni ölüm bildirdi.

Coronavirus : Plus de 6.400
nouveaux cas en Allemagne

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN29V0M
plus-de-6-400-nouveaux-cas-en-allemagne.html
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ABD'de koronavirüsün Brezilya varyantının ilk
vakası tespit edildi.
(Reuters) - Minnesota Eyaleti Sağlık Bakanlığı
Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir
laboratuvar testinin Brezilya'da ortaya çıkan
daha bulaşıcı koronavirüs varyantının ilk
vakasının varlığını Amerika Birleşik
Devletleri'nde tespit ettiğini duyurdu.
Duyuru, ABD Başkanı Joe Biden'in son
zamanlarda Brezilya'yı, Güney Afrika'yı ve çok
sayıda Avrupa ülkesini ziyaret eden yabancı
uyrukluların çoğuna giriş yasağını uzatan
kararname imzaladığı gün geldi.
İrlanda, 5 Mart'tan sonra kısıtlamadan çok yavaş
bir şekilde çıkmayı planlıyor DUBLIN (Reuters) Başbakan yardımcısı Pazartesi günü yaptığı
açıklamada, İrlanda'nın koruma önlemlerini 5
Mart'a kadar uzatacağını ve bu tarihten sonra
sağlık kısıtlamalarını çok kademeli olarak
gevşeteceğini söyledi. Leo Varadkar, Yeni Yıldan
sonra benzeri görülmemiş bir salgın dalgasının
ardından ülkede yeni günlük kontaminasyon
vakalarının sayısı keskin bir şekilde düşüyorsada,
enfeksiyon oranı yüksek olmaya devam ediyor
ve ilgili bakanların Salı günü çoğu işletmenin 5
Mart'a kadar kapalı kalmasını tavsiye
edeceklerini söyledi.
RTE televizyon kanalına verdiği röportajda,
okulların şu an için kapalı kalacağını, ancak yeni

HABER BAŞLIĞI
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Un premier cas du variant
brésilien du coronavirus détecté
aux USA

KAYNAK (LİNK)

L'Irlande prévoit de sortir très
lentement du confinement après
le 5 mars

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN29V0J
prevoit-de-sortir-tres-lentement-du-confinement-apres

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN29V0J
cas-du-variant-bresilien-du-coronavirus-detecte-aux-us
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vaka sayısının azalmaya devam etmesi halinde
Şubat ve Mart aylarında kademeli olarak
yeniden açılabileceğini söyledi.
Covid-19: Brüksel, AstraZeneca'nın aşı
konusunda şeffaf olmasını talep ediyor
Komisyon, ilk çeyrekte teslimatlarda % 60'lık bir
düşüşün ardından yetkililerden açıklama
bekliyor.
Laboratuvar, Brüksel'den en az 300 milyon doz
için 336 milyon euro aldı. AstraZeneca'ya göre,
Belçika'daki bir üretim tesisindeki performans
sorunu nedeniyle teslimatlar yavaşladı.

Covid-19: Moderna aşısı, İngiliz ve Güney
Afrika varyantlarına karşı etkili görünüyor
ABD'li biyoteknoloji şirketi yaptığı açıklamada,
Moderna Covid-19 aşısının koronavirüsün İngiliz
ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olmaya
devam ettiğini söyledi.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)

Covid-19 : Bruxelles exige la
transparence d'AstraZeneca sur le
vaccin

Covid-19 : le vaccin Moderna
semble efficace contre les variants
britannique et sud-africain

KAYNAK (LİNK)

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/info%C3%A9co/20210125-covid-19-bruxelles-exige-la-trans
astrazeneca-sur-le-vaccin

https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/2021
le-vaccin-moderna-semble-efficace-contre-les-variantssud-africain

