Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve Çalışmalar
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Araştırma sonucu
Almanya’da kısıtlama karşıtı protestolar giderek büyüyor. 16 Mayıs cumartesi günü Almanya'da nisan ayının
başından bu yana ivme kazanan haftalık gösterilerde bir araya gelen aşırı sağdan ve komplo hareketinden binlerce
insan korona virüs kısıtlamalarına karşı gösteri yaptı. Bu mitingler aşırılık yanlısı her kesimden militanı bir araya
getiriyor. Hepsi, mağazalarda maske takılmasını ve normalleşmeden sonra devam eden hareket kısıtlamalarını
protesto için bir araya geliyorlar. AFP'ye konuşan bir protestocu, bu kısıtlamaların "sağlıkla ilgisi olmayan bir amaca
hizmet ettiğini" söyledi. Bu hareketin birçok destekçisi iş başında olan bir diktatörlük projesini kınıyor. Münih'te
binlerce protestocunun toplanmasına izin verildi. Ancak polisin bazen müdahale etmek zorunda kaldığı pek çok şey
vardı. Stuttgart’ta da belediyenin 5.000 kişiye bir araya gelme izni verdiği benzer bir görüntü vardı…
Güneşlenmek yasak: Côte d'Azur plajları tekrar açılıyor. Nice'deki Promenade des Anglais boyunca denizde
yüzün veya yürüyüş yapın: mart ayı başından bu yana korona virüsle mücadele çerçevesinde kapatılan plajların ilk
kez açılmasıyla Fransızların bir kısmı bu hafta sonu sahile dönebildi. Hükümetin pazartesiden beri kararlaştırdığı
kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının ardından virüsün çok az dolaştığı "yeşil" bölgelerin sakinleri, birkaç
plaja tekrar dönebildiler. Belediye başkanları, Fransa'nın kuzeyindeki ve Akdeniz sahilindeki belirli plajları yeniden
erişime açtılar. Ancak yeni kurallar var: Sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla yüzme, balık tutma veya sörf
gibi bireysel aktivitelere, izin verilirken, havlulara uzanarak güneşlenmek veya birkaç saat sahilde kalmak yasak.
Fransa’da, son 24 saat içinde 96 yeni ölüm gerçekleşti, ancak Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) cumartesi günü
yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde yatan insan sayısının artmaya devam ettiğini söyledi. Avrupa'daki en sıkı
önlemlerden biri olan Fransa, sekiz hafta önce korona virüs salgınının yayılmasını durdurmak amacıyla aldığı
muhafaza önlemlerinin pazartesiden bu yana kademeli olarak, kaldırılmasına karar verdi. Gerekli olmayan işletmeler
yeniden açılabildiyse de, sinemalar, restoranlar ve barlar ülke genelinde en azından hükümetin alınacak önlemleri
yeniden gözden geçireceği tarih olan haziran başına kadar kapalı olacak. Uygulamanın başlamasından bir haftadan
kısa bir süre sonra Journal du Dimanche tarafından, dekontaminasyonun sonuçları sorulduğunda, Olivier Véran "on
ila on beş gün içinde ilk geri dönüşümüz olacak" şeklinde cevap verdi.
Kanada: Trudeau havayolları için olası ek yardım üzerinde çalışıyor. Air Canada Cuma günü yaptığı açıklamada,
maliyetleri azaltmak ve operasyonlarını beklenen trafik seviyelerine düşürmek için personeli % 60'a kadar azaltmayı
planladığını duyurdu. Trudeau Ottawa'da düzenlenen brifingde "Bu salgın seyahat endüstrisine, özellikle de
havayollarına sert vurdu," dedi. "Bu yüzden Air Canada da dahil olmak üzere havayolu şirketleriyle, onlara daha fazla
nasıl yardım edeceğimizi görmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"dedi.
Rusya'da yaklaşık 10.000 yeni vaka tespit edildi. Pazar günü Rusya, 9709 yeni korona virüs enfeksiyonu bildirdi
ve bir önceki gün tanımlanan 9.200 ek vakayla karşılaştırıldığında yeni vaka sayısında bir artış kaydedildi. Rus
korona virüs görev gücü, ülkedeki toplam vaka sayısının şu anda 281.752 olduğunu söyledi. Ayrıca son 24 saat içinde
94 kişinin öldüğünü ve virüsten toplam ölüm sayısını 2.631'e yükseldiğini söyledi.
Singapur 682 yeni enfeksiyon vakası tespit etti. Sağlık bakanlığı 682 yeni korona virüs kontaminasyonu vakası
kaydettiğini söyledi. Bakanlık, yaptığı açıklamada, yeni virüs bulaşanların büyük çoğunluğunun sığınma evlerinde
yaşayan göçmen işçiler olduğunu belirtti. Daimi sakinler arasında dört vaka tespit edilmiştir.
Haftalarca süren karantinadan sonra Yunanlılar kendilerini yeniden kiliselerde buluyor. Kısıtlamalar nedeniyle
haftalarca yoksun bırakıldıktan sonra binlerce Yunanlı, pazar günü kiliselere döndü. Pazar sabahı Pire'deki Saint
Spyridon kilisesinin avlusunda, hoparlörlerden yayınlanan şarkılar limanda bile yankılandı. 76 yaşındaki Stella
Kasimati, “Nasıl hissettiğimi tarif edemiyorum. İki buçuk aylık karantinadan sonra kilisemize geri döndük” diyor.
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ABD'de 87.000'den fazla ölü Amerikan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Cumartesi günü korona virüs
ile bağlantılı ek 1.325 ölüm açıkladı, Bu salgının başlangıcından bu yana ölü sayısını toplamda 87.315’e taşıdı. CDC
ayrıca toplam 1.435.098 kişilik vakada 22.977 yeni SARS-CoV-2 vakası bildirmektedir. Günlük CDC istatistikleri,
önceki gün elde edilen verilere dayanmaktadır ve bu nedenle Devlet tarafından iletilen raporlardan farklıdır.
Çin genelinde onaylanmış beş yeni vaka. Çinli sağlık yetkilileri Pazar günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde bir
önceki gün 5 yeni korona virüs vakası olduğunu doğruladılar. Ulusal Sağlık Komisyonu günlük verilerinde, bildirilen
vakalardan ikisinin ithal enfeksiyon olduğunu, diğer üçünün de ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yerel
bulaşma olduğunu açıkladı. Komisyonun verilerine göre, korona virüs Çin anakarasında 82.947 kişiye bulaştı ve
4.634 ölüme neden oldu.
İtalya Giuseppe Conte, İtalya'nın Covid-19'a bağlı günlük ölümlerin sayısının 9 marttan beri en düşük seviyesine
ulaşması nedeniyle sınırlama önlemlerini kaldırarak hesaplanmış bir risk aldığını söyledi. Roma'nın çoğu ekonomik
faaliyeti kademeli olarak, yeniden başlatmak için aldığı önlemleri detaylandırdığı bir basın toplantısında ,
"Epidemiyolojik eğrinin yükselebileceğini bilerek hesaplanmış bir riskle karşı karşıyayız" dedi. Mağazalar Pazartesi
günü yeniden açılacak. Guiseppe Conte, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki seyahatin 3 Haziran'dan itibaren İtalya'ya
gelenler için karantina süresi olmaksızın izin verileceğini de belirtti. Spor kulüpleri, yüzme havuzları ve spor salonları
25 Mayıs'ta yeniden açılacak, tiyatrolar ve sinemalar ise 15 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine devam edebilecek
Katar, pazar günü ülkede hızla büyüyen korona virüs salgınını ortadan kaldırmak için dünyanın en sert yaptırımlarını
uygulamaya başladı ve halk arasında maske takmayan insanlara üç yıla kadar hapis cezası kararı aldı. Hükümet "yeni
bildiriye kadar", halka maske takmayı zorunlu hale getirdi ve kararının pazar gününden itibaren uygulanacağını
belirtti. Uygulanan cezalar suçlular için çok ağır: üç yıla kadar hapis ve 200.000 rial (yaklaşık 50.900 avro) para
cezası. Bu küçük Körfez ülkesinde yeni korona virüs bulaşmış 30.000 vaka tespit edildi ve 2.75 milyonluk toplam
nüfusunun% 1.1'i. Ayrıca virüs 15 kişiyi öldürdü.
Brezilya 15.000 eşiğini geçti, Bolsonaro karantina önlemlerini eleştirmeye devam ediyor. Brezilya'da son 24 saat
içinde 816 ölüm ve 14.919 yeni vaka vardı, bu da bu ülkedeki toplam ölümü 15.633’e ve vaka sayısını da 233.142’e
yükseltti. Bununla birlikte, uzmanlar yeterli sayıda testin bulunmamasının, gerçek vaka sayısının 15 kat daha fazla
olabileceğini belirttiler. Vaka sayısı fazla olmasına rağmen, aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, uygulanan
karantina önlemlerini eleştirmeye devam ederek ekonomiye zarar vermemek için normale dönme desteğini vurguladı.
Latin Amerika'da yarım milyondan fazla kişi enfekte oldu
Agence France-Presse tarafından paylaşılan resmi istatistiklere göre Latin Amerika'daki covid 19 vaka sayısı yarım
milyon eşiğini aşarken, bölgedeki ölümler 28.000'i geçti
Nepal Sağlık ve Nüfus Bakanlığı ülkede korona virüsün neden olduğu ilk ölümün kaydedildiğini doğruladı.
Katmandu Post gazetesi virüs bulaşmış bir kadının hastaneye giderken öldüğünü ve ölümünden sonra yapılan testlerin
sonuçlarının pozitif olduğunu belirtti. Nepal’de 281 vaka bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü, sokaklara antiseptik püskürtmenin Korona virüsü ortadan kaldırmadığını, bunun
yerine sağlık risklerini ortaya çıkardığı konusunda uyardı. Kir ve çerçöp varlığında dezenfektanların etkisinin
kalmaması nedeniyle yol ve pazar gibi açık alanlara dezenfektan püskürtülmesinin tavsiye edilmediğine ilişkin bir
DSÖ dokümanı Al-Arabiya internet sitesinde yayınlandı. "Organik malzemelerin yokluğunda bile, kimyasalların
püskürtülmesinin patojenlerin ortadan kaldırılmasına imkan verecek bir süre boyunca tüm yüzeyleri yeterince örtmesi
olası değildir. Püskürtülen antiseptikler insan sağlığına da zararlı olabilir. Klor veya diğer toksik kimyasalların
insanlar üzerine püskürtülmesinin cilt enfeksiyonlarına veya gözlere zarar verebileceğini belirtti. Kuruluş ayrıca,
yalnızca doğrudan püskürtülen alanlarda etkili olan iç mekan yüzeylerinin sürekli püskürtülmesine karşı da uyarıda
bulundu." Dezenfektanlar kullanılıyorsa, bu, bir bezi veya paspasın dezenfektanla ıslatılmasıyla yapılmalıdır."
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Venezüella'daki yetkililer, bir gün içinde yeni enfeksiyonu sayısındaki en büyük artışı açıkladılar. Venezüella
Başkan Yardımcısı Delsey Rodriguez Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeni vaka sayısının 45'e, ölü sayısının 10’a
ve toplam vaka sayısının 504’e ulaştığını söyledi. Venezuela şu ana kadar nispeten az sayıda vaka bildirmiş olsa da,
sağlık uzmanları hastanelerinin aşırı kalabalık olmaya özellikle açık olduğunu söylüyor. Venezuela, sağlık sistemini
güvencesiz bir durumda bırakan derin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşıyor. Cumhurbaşkanı Nicholas Maduro Mart
ayının ortalarında ilk vakaların ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ülkenin kapatılmasını emretti ve virüsün
yayılmasını kontrol altına almak için kapatmayı yakın zamanda Haziran ortasına kadar uzattı.
Salgın Sırasında Açlık: Brezilya’da süpermarketlerde ve eczanelerde yağma görülebilir
Devlet Başkanı Bolsonaro’nun konutunun yakını olan Başkent Brasilia’nın periferinde kalan bölgeler sosyal bir
ayaklanma için potansiyel yerlerden birisi. Brasilia’nın çeperleri aşırı bir yoksulluk yaşıyor. İşsizlik, açlık, parasızlık
insanları marketleri yağmaya sürükleyebilir. Devlet Başkanı’nın konutu olan Alvorada Sarayı’na 19 km uzaklıktaki
Sao Sebastiao’da yaşayan 65 yaşındaki işsiz hizmetli Jacinta Pereira Soares “hırsızlık sıklıkla oluyor, yağma henüz
olmadı ama açlık durumuna bağlı olarak her an olabilir.
Şanghay’da okullar kısmen yeniden açılıyor, ABD New Orleans’da restoranlar tekrar başladı
Tüm dünyada kısıtlama tedbirleri hafifletiliyor. Çin’in ticari merkezi Şanghay, düşen virüs vakası sırasında daha
küçük öğrencilerin sınıflarının açılacağını duyurdu. Ayrıca uçuş sayısının da pandemi öncesini %60 düzeyine
geldiğini ve 1 Şubat’tan beri ilk defa günlük 10 bini aştığı bildirildi. ABD’de ise mutfağı ile ünlü New Orleans’da ise
restoranlar rezervasyon sınırlaması getiriyor. İşletmeler yeni normali deneyimleyecek ve müşterilerine temassız bir
restoran deneyimi yaşatmaya çalışacaklar.
Trattoria’ların endişeleri (İtalyan tarzında bir restoran türü) İnsanları nasıl evlerindeymiş gibi hissettireceğiz
İşletme sahipleri, masalardaki yer alan pleksilerin hoş durmadığını, masanın sadece çirkin görünmediğini aynı
zamanda da rencide edici olduğunu söylüyorlar. İki aydan fazla süredir kapalı olan ve yarın açılacak restoranların
sahipleri bunun kötü bir fikir ve uygulanabilir olmadığı kanaatindeler. Bazı işletmeciler işyerlerindeki hazırlıklara ait
fotoğrafları paylaştıklarında insanların “biz restorana gelirken aynı araçla geleceğiz ancak yemek yerken aramızda bir
kalkan olacak? Hiçbir anlamı yok” demelerinin ardından sosyal mesafeyi arttırmayı ancak pleksi kullanmayacaklarını
belirttiler. Bir başka restoran sahibi de insanların korktuğunu belirtti. “sosyal mesafe olsa da enfeksiyon
kapmayacağınız %100 değil. Restoranlar için durum çok kötü”
Şili’de Korona virüs vakalarının keskin bir şekilde yükselmesinin ve Santiago sokaklarının neredeyse terkedilmiş hale
gelmesinden sonra Şili’de katı bir karantina başladı. Hükümet, başkentte normal faaliyetlerin% 85 düştüğünü, çünkü
insanların sadece yiyecek ve ilaç almak için evlerinden çıkmalarına veya kısa bir süre için egzersiz yapmalarına izin
verildiğini söyledi. Sağlık bakanı Jaime Manaliç, "Şehrin bazı bölümleri tamamen boş ve bunun iyi bir başlangıç
olduğunu düşünebiliriz," dedi. Manaliç tarafından Çarşamba günü ilan edilen ve en az bir hafta sürmesi planlanan
kapanış, Güney Amerika ülkesinin yakında ekonomisini yeniden açabileceği yönündeki umutlara bir darbe indirdi.
İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı hükümetin aşı merkezinin inşasını hızlandırmak için 93
milyon sterlin yatırım yapacağını söyledi. Bakanlık, finansmanın 2021 yazında yeni merkezin planlanandan bir yıl
erken açılmasını garanti edeceğini söyledi. Bakanlık, şu anda yapım aşamasında olan Aşı İnovasyon ve Üretim
Merkezi'nin, çok kısa bir sürede Corona virüsü aşısının mümkün olan en kısa sürede hazır olmasını sağlamak için
hükümet programının temel bileşenlerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.
(Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri), Afrika kıtasında korona virüs vaka sayısının 78.613'e ulaştığını
duyurdu. Afrika'da virüs bulaşmasından kaynaklanan ölümlerin sayısının 2.642 vakaya ulaştığını, kıtadaki iyileşme
vakalarının sayısının 29676 vakaya ulaştığını belirtti.
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