Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve
Araştırma sonucu
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Karmakarışık Bir Yönetim sonunda Brezilya Dünyada en çok enfekte olan 3. Ülke oldu.
İki sağlık bakanının istifası ve Devlet Başkanının virüsle mücadele için yürütülen karantinayı boykot etmesi ABD ve
Rusya’nın ardından 254.000 enfekte insanla Brezilya en çok etkilenen ülkeler arasına girdi. Brezilyada salgını
yakından takip eden youtube da başarılı biyolog ve bilimsel araştırmacı Atila Iamario yaptığı açıklamada artık
“herkes kendi başına” aşamasına geldiklerini deklare etti. “Bugün yanılmış olmayı hiç bu kadar istemezdim ama her
eyalet her şehit kendi başının çaresine bakmalı, bizim problemlerimiz uzun sürecek ”dedi
Trump Yönetimi, Korona virüse bağlı olarak sınır ve seyahat kısıtlamalarını uzatıyor
Amerika Birleşik Devletleri bir yandan yeniden açılmaya yönelik adımlar atarken bir diğer yandan da son kısıtlamalar
gösteriyor ki federal hükümet Mart’ta getirilen ABD’ye göçü de engelleme yetkisine sahip kısıtlamaları hafifletmeye
hazır görünmüyor. Amerika korona virüs salgını sonrası sınırlarını kapatan tek ülke değil, dünyadaki diğer ülkeler de
kimin sınırları geçeceğine yönelik kısıtlamalar getirdi. ABD’de bu kısıtlamaların süresi 21 Mayıs’ta doluyor. Görünen
o ki ülke eyalet eyalet açılırken bu kısıtlamalar uzayacak gibi duruyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau’da geçen
hafta ABD-Kanada sınırını Hazirana kadar kapalı kalmaya devam etmesini önermişti.
Peru-Korona virüs nedeniyle hapishanede isyan. Peru'nun güneyindeki bir hapishanede, parmaklıklar ardında
korona virüs bulaşmasından korkan tutuklular pazartesi akşamı ayaklandı. Camana hapishanesinde (Lima'nın 830 km
güneyinde) çıkan çatışmalarda altı tutuklu ve sekiz hapishane güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi cezaevi
yönetimi… Yetkililer, aşırı kalabalık Peru cezaevlerinde Covid-19 hastalığından en az 30 mahkûmun öldüğünü ve
645'inden fazlasının yeni korona virüs ile enfekte olduğunu, aynı zamanda, testleri pozitif çıkan 224 gardiyandan,
yedisinin öldüğünü, söyledi.
Çin’de bir laboratuvar "aşı olmadan" salgını durdurabileceğini düşünüyor. Dünya genelinde yüz kadar
laboratuvar korona virüse karşı aşı üretmek için yarışıyor, ancak Çin'de araştırmacılar salgını durdurabilecek bir
tedavi geliştirdiklerini iddia ediyorlar. Prestijli Pekin Üniversitesi (“Beida”) da test aşamasındaki bir ilaç sadece
hastaların iyileşmesini hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Covid-19'a karşı geçici olarak bağışıklıkta mümkün
olacak. Beida İleri Genomik Yenilik Merkezi Direktörü Sunney Xie, AFP ile yaptığı röportajda tedavinin farelerde işe
yaradığını söylüyor. Laboratuvarın, kemirgenlere enjekte etmeden önce iyileşen 60 hastadan antikor topladı. "Beş
günün sonunda viral yükleri 2.500'e bölünmüştü" "Bu potansiyel ilacın terapötik bir etkisi olduğu anlamına gelir"
diyor. Bu araştırma üzerine bir makale pazar günü özel " Cell " dergisinde yayınlandı. Makale bunu hastalık için
potansiyel bir “ tedavi ” olarak görüyor ve iyileşmenin hızlanmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Sunney Xie'ye
göre yeni bir kış dalgası durumunda, yılsonundan önce tedavi mevcut olabilir.
Brezilya: yerli Amazonlarda korona virüse karşı bitkiler. Halk sağlığı sistemine güvenmeyen yerliler atalarının
bilgilerine başvuruyorlar. Tüylerden ve bitkilerden örülü bir taç takan Brezilyalı Sateré Mawé etnik grubundan bir
yerli, Amazon nehrini motorlu bir tekneyle geçerek, korona virüs semptomlarını tedavi etmek için tıbbi bitkiler
arıyor. Amazon’un başkenti Manaus yakınlarındaki kırsal bir köyde diğer 15 kişilik ailesiyle birlikte yaşayan André
Sateré Mawé AFP’ye “Atalarımızın bize öğrettiği gibi, hissettiğimiz tüm belirtileri kendi hazırladığımız ilaçlarla
tedavi ettik “diyor. “Herkes, sahip olduğu bilgilerle ilaç geliştirmeye başladı ve her biri farklı bir semptom için onları
test ettik” diye devam ediyor. Örneğin ağaç kabuğu, carapanauba (iltihap önleyici özelliklere sahip), saracura mira
(genellikle sıtma tedavisi için kullanılır) yada limon. , nane, mango, sarımsak, zencefil veya bal karıştırılmış daha az
egzotik içerikli çay. Sağlık Bakanlığı'na göre, 371 yerli insana korona virüs bulaştı ve 23'ü öldü. Bununla birlikte, bu
rakam Brezilya Yerli Halkları Birliği (Apib) tarafından kaydedilen 537 kontaminasyonun ve 102 ölümün çok altında.
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Korona virüs bilançosu İngiltere'de 43.000'e yaklaşıyor. Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) tarafından Salı günü
yayınlanan verilere göre, İngiltere'de yaklaşık 43.000 kişi koronavirüsten öldü, ülkede Başbakan Boris Johnson’ın
krizi yönetmesi konusunda sorgulamalara neden olan Avrupa'nın en yüksek bilançolarından biri. Reuters’In İskoçya
ve Kuzey İrlanda'da kaydedilen veriler gibi İngiltere'deki hastanelerde kaydedilen son ölümleri de katarak yaptığı
hesaba göre,İngiltere ve Galler'den gelen bu yeni veriler, salgının başlamasından bu yana toplam ölüm sayısını en az
42.990'a ulaştırıyor. 8 Mayıs itibariyle 10.000'den fazla ölüm kaydedildiğinde, İngiltere huzur evleri, dünya genelinde
317.700'den fazla insanı öldüren salgından kaçmadı. Avrupa'nın en yüksek bilançolarından biri olan bu yeni
değerlendirme, Boris Johnson üzerindeki baskıyı daha da arttırma riskiyle karşı karşıya.
Covid-19 artık Polinezya'da dolaşmıyor. Fransız Polinezyası'nda artık hiçbir hasta Covid-19 belirtisi göstermiyor,
dedi bu denizaşırı topluluğun yerel yönetimi sadece 60 vaka tespit edildiğini ve hiç ölüm olmadığını söyledi.
Polinezya topraklarında bir salgın bulunmaması, Nisan ayı sonunda kısmen uluslararası uçuşların durdurulması,
sokağa çıkma yasağı ve sıkı hapsetme ile bağlantılıdır. Polis veya jandarma tarafından 7000'den fazla hapsetme veya
sokağa çıkma yasağı suçu bildirildi. Papeete mahkemesi savcısı Thomas Pison pazartesi günü yaptığı açıklamada,
ihlalcilerin para cezası ödemek yerine Kızıl Haç'a bağışta bulunabileceğini söyledi.
Rusya'da neredeyse 300.000 korona virüs vakası tespit edildi. Rusya'daki toplam yeni korona virüs enfeksiyonu
Salı günü 300.000'e yaklaştı, durumun istikrarlı olduğuna karar veren yetkililer, üst üste dördüncü gün de 10.000'den
az vaka tespit etmişlerdir. Resmi rakamlara göre, son 24 saatte 9.263 yeni korona virüs enfeksiyonu vakası kaydedildi
ve bu da enfeksiyon sayısına göre Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en çok etkilenen ikinci ülkesi
olan Rusya'daki toplam Covid-19 hastalığı vakasını 299.941'e yükseltti. Korona virüs hastalığından sonra salı günü
görevine yeniden başlayan Başbakan Mikhail Michoustin Pazartesi yaptığı açıklamada, Rusya enfeksiyonların
"büyümesini durdurdu". Son 24 saat içinde korona virüsten 115 ölüm kaydetti ve ölüm bilançosu 2.837'ye ulaştı.
Nikaragua: korona virüsün gerçekliğini gizlemek için 'ekspres gömüler'. Nikaragua' Doktorlar Covid-19
Salgınının yakın bir zamanda alevlenmesine karşı uyarıyor, aileler ve muhalefet Başkan Daniel Ortega hükümetini
kontaminasyonun gerçekliğini gizlemek için "ekspres gömüler" talimatı vermekle suçluyor. Sağlık Bakanlığı'na göre,
Orta Amerika ülkesi 19 Mart'taki ilk vakaların teşhisinden bu yana sekiz ölüm karşı sadece 25 enfeksiyom vakası
kaydetti. Oysa hastaneler, solunum yolu hastalıklarından mustarip hasta akını ile karşı karşıya, ve "atipik
pnömoniden" ölenler, "ekspres gömüler" le, tören veya toplanma olmadan, kapalı tabutlara gömülüyorlar. Sivil
toplumun desteği ile bir sayım yürüten STK Observatorio Ciudadano, 13 Mayısta 266 ölüm ve 1.270 şüpheli vakayı,
özellikle başkent Managua'da ve ülkenin güney ve batısında tespit etmişti.
Arjantin-10 yıldan bu yana aile içi şiddette bir rekor artış. 50 cinayetle ülkede öldürülen kadın sayısı on yıl içinde
en yüksek seviyesine ulaştı, dedi, bu artışı kısıtlamalara bağlayan insan hakları savunucusu bir örgüt. La Casa del
Encuentro, son dört günde öldürülen kadınlardan üçünün dövülerek öldürüldüğünü doğruladı. Buenos Aires merkezli
derneğe göre, artış kadınların maruz kaldığı şiddet miktarıyla da sınırlı değil, aynı zamanda şiddete maruz kalıp susan
kadın sayısında da artış var. Örgütün kadına yönelik şiddeti izleme projesinin başında olan Ada Rico, " Kadınlar
dövüldü, boğuldu " diyerek şöyle devam etti: " Son derece endişeliyiz, bu rakamlar 10 yıl içindeki en üst seviyeler ."
Şili'de gıda kıtlıklarına karşı şiddetli gösteri.
Santiago de Chile'nin eteklerinde fakir bir şehir El Bosque, sakinleri korona virüs salgını nedeniyle yaşanan yiyecek
kıtlığını protesto etmek için polisle çatıştı. "Karantina değil, yardım, yiyecek, insanların şu anda sorduğu şey bu," dedi
şehirde yaşayan Veronica Abarca. Barikatlar kuruldu ve şiddet tırmandı bir yanda taş atan göstericiler öte yanda göz
yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkan polis. Polis, birkaç saat süren çatışmada 21 tutuklama gerçekleştirdi. Diğer
protestolar akşam Santiago'nun diğer üç yerinde gerçekleşti. Bir otobüs ateşe verildi ve barikatlar da kuruldu.
Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera hükümeti bu Cuma ülkenin koronavirüs vakalarının% 80'nin bulunduğu başkentteki
tüm nüfusun hapsedilmesine karar vermişti.
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Trump, DSÖ'nün finansmanını tamamen durdurmakla tehdit ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü, Dünya Sağlık Örgütü için ABD finansmanı kalıcı olarak askıya
alınmadan önce Dünya Sağlık Örgütü'ne "önemli iyileştirmeler" yapması için 30 gün süre verdi. ABD, Çin’in yanında
olmak, virüsün boyutlarını gizlemek ve sebep olduğu krizi iyi yönetememesi nedeni ile Nisan ortasında örgüte verilen
fonları askıya almıştı.
Bazı Avrupa ülkelerinde uçuşlara kademeli olarak yeniden başlanacak
Almanya ve Yunanistan arasındaki uçuşların askıya alınmasından iki ay sonra Lufthansa, Atina'ya ilk uçuşunu
gerçekleştirdi ve varışta gezginler için testler yapıldı. Turizm sezonu yaklaşırken Yunanistan tekrar turist almak
istiyor. Yurtiçi hasılanın yaklaşık% 13'ünü temsil eden turizm sektörünü kurtarmak için 3 Haziran'dan itibaren İtalya
da, Avrupa Birliği'nden turistlere sınırlarını yeniden açmaya karar vermişti.
Senegal Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı yeni bir ölüm kaydettiğini ve korona virüsten ölüm sayısını 27'ye
çıkardığını açıkladı. Kaynaklar, virüs bulaşmış insan sayısının 2544 vakaya ulaştığını, iyileşen insan sayısının 1076'ya
ulaştığını da sözlerine ekledi.
Güney Sudan Başkan Yardımcısı Rick Machar'ın bürosundan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı
Machar ve karısı Angelina Teny'nin korona testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Ayrıca, yapılan testlerde "bir dizi ofis
personeli ve korumalarının" da Covid-19 ile enfekte olduğunu sözlerine ekledi
Güney Kore: "13 yeni korona virüs vakası keşfedildi ve toplam 11.078 vakaya ulaştı ve ülke yeni ölüm kaydetmedi,
6'sı Seul'de, ikisi Incheon'da ve biri Kyung Ki Eyaletinde meydana geldi. Kalan 4 vaka yurt dışı kaynaklı. Sağlık
yetkilileri, büyük ölçüde Itoan mahallesindeki gece kulüplerinin neden olduğu kitle vakalarında salgının bulaşmasıyla
başa çıkabildiler, Yetkililer ayrıca, ülkenin en büyük beş hastanesinden biri olan Seul'ün güneyindeki, Kangnam
Bölgesi'ndeki Samsung Seul Genel Hastanesi'nin ameliyathanesinde bir hemşirede ortaya çıktıktan sonra durumu
izliyorlar. Sağlık otoriteleri yaklaşık 200 sağlık personeli ve onunla temas halinde olan hastaları takip ediyor.
Şili’de 4 bakan, Korona virüsüyle enfekte olduğu doğrulanan senatörlerle temasa geçtikten sonra kendilerini tecrit
etmek zorunda kaldılar. Şili İçişleri Bakanı Gonzalo Bloom, daha sonradan enfekte olduğu anlaşılan bir senatörle
Cuma günü bir araya geldiği için evden çalışacağını doğruladı. Maliye Bakanı Ignacio Briones, korona testinin
negatif çıkmasına rağmen; Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Corona testi sonuçları açıklanıncaya kadar, Bakan Sebastian
Seychelles'in da enfekte bir senatörle temasa geçtikten sonra karantina altına alındığını duyurdu. Buna ek olarak, Şili
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Bakan Felipe Ward da, ilk sonuçlarının negatif olduğu gerçeğine rağmen kendisini
karantinaya aldı ve şimdi ikinci test sonuçlarını bekliyor. Şili'de 4.609 vaka ve 478 ölüm kaydedilmiştir.
Taylandlı yetkililer, başka bir ölüm olmadan iki yeni enfeksiyon vakasının kaydedildiğini ve toplam enfeksiyon
sayısını 3033'e getirdiğini duyurdular. Hükümetten kriz yönetimi sözcüsü Taoysin Wisanoyotheen, basın
açıklamasında, iki yeni vakanın güneyde Malezya sınırında olduğunu söyledi. Böylece, Tayland salgının Ocak ayında
başlamasından bu yana 3033 yaralanma ve 56 ölüm kaydetmiş, 2,857 hasta iyileşmiştir.
Pakistan Yüksek Mahkemesi, hükümete Corona virüsünün yayılmasını engellemek için işletmelere getirilen bazı
kısıtlamaların kaldırılmasını emretti ve bu, ülkenin kapsamlı bir karantinaya başladığından beri enfeksiyonlarda bir
artış kaydetmesine rağmen geldi. Mahkeme, bağlayıcı olan kararında sağlık otoritelerinin işyerinde kısıtlamalara
itiraz etmediği ve ticaret merkezlerinin yeniden açılmasını emretti. Pakistan 19-Covid ve 903 ölümle 42.125 vaka
kaydetti. Batı ülkelerine göre düşük olmasına rağmen, rakamlar bu ay keskin bir artış gösterdi.
Almanya ve Fransa, 500 milyar Euroluk Kurtarma Planı Teklif Etti. Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa
Cumhurbaşkanı Macron, bu desteğin hibe olarak verilmesini konusunda uzlaştı. Avrupa kurtarma fonu, Covid-19’dan
en çok etkilenen ülkelere dağıtılacak. Diğer AB ülkelerinin de onaylaması gerekiyor. Avusturya ise hibe yerine kredi
olması konusunda ısrar ediyor idi.
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