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Coronavirus / USA-Biden, AB’den gelenlere
uygulanan giriş yasağının kaldırılmasına karşı
çıkıyor.
WASHINGTON (Reuters) - Pazartesi günü Biden'ın
sözcüsü, “ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yakın
zamanda Avrupa Schengen ülkelerini veya
Brezilya'yı ziyaret eden çoğu yabancı turist için
Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş kısıtlamalarını
hızlı bir şekilde uzatmayı planlıyor” dedi. Duyuru,
Beyaz Saray'ın Donald Trump'ın geçen yıl
koronavirüs salgınının yayılmasıyla mücadele
etmek için yasağı kaldıran bir emri imzaladığını
açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.Jen Psaki
Twitter'da "Pandeminin kötüleşmesi ve dünya
genelinde daha bulaşıcı varyantların ortaya
çıkmasıyla birlikte, şimdi uluslararası seyahat
kısıtlamalarını kaldırmanın zamanı değil" dedi.
Coronavirus: Almanya'da 11.300'den fazla yeni
vaka tespit edildi. BERLİN (Reuters) - Robert Koch
Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (RKI) tarafından Salı
günü bildirilen verilere göre, Almanya'da teyit
edilen koronavirüs kontaminasyon vakalarının
sayısı bir önceki güne göre 11.369 artarak
2.052.028 vakaya yükseldi. .
Enstitü ayrıca ülkede salgının başlamasından bu
yana toplam ölü sayısını 47.622’ye çıkaran 989
yeni ölüm bildirdi

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
Coronavirus/USA-Biden s'oppose
à la levée d'interdiction des
voyageurs de l'UE

KAYNAK
(LİNK)
https://www.l
atribune.fr/de
peches/reuter
s/KBN29O0DK
/coronavirususa-biden-soppose-a-lalevee-dinterdictiondesvoyageurs-del-ue.html

Coronavirus : L'Allemagne
recense plus de 11.300 nouveaux
cas

https://www.l
atribune.fr/de
peches/reuter
s/KBN29O0HO
/coronavirusl-allemagnerecense-plusde-11-300nouveauxcas.html
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Coronavirus: Brezilya'daki ölü sayısı 210.000'i
aştı. SAO PAULO (Reuters) - Pazartesi günü Sağlık
bakanlığının bildirdiğine göre, Brezilya son yirmi
dört saat içinde 23.671 yeni teyit edilmiş
koronavirüs kontaminasyon vakası ve salgınla
bağlantılı 452 ölüm daha kaydetti.
Arka arkaya iki gün yeni ödür lüm sayısı 1.000’in
altında ancak , hükümet verilerine göre ölü sayısı
210.000'i aştı.
Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'dan sonra
dünyada sağlık krizinden en çok etkilenen Güney
Amerika ülkesi, toplamda 8.511.770 enfeksiyon ve
210.299 ölüm kaydetti.
Coronavirus: Salgın korkusuyla bir Amerikalı,
havaalanında "üç ay" izole oldu.
Amerikalı yetkililer, Corona salgınının patlak
vermesinden korkan bir adamın Chicago
Uluslararası Havaalanında üç ay boyunca
saklandığını keşfetti.36 yaşındaki Aditya Singh,
Cumartesi günü havaalanı çalışanları ondan kimlik
belgelerini istemesinin ardından tutuklandı ve
kaybolduğunu bildiren bir havaalanı çalışanına ait
olduğu ortaya çıkan bir rozete işaret etti.Polis,
Singh'in 19 Ekim'de Los Angeles'tan bir uçakla
geldiğini söyledi.
Eyalet Başsavcısı Kathleen Higgerty'nin
açıklamasına göre, bir havaalanı çalışanına ait
rozetin bulunduğu ve Corona nedeniyle eve

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
Coronavirus : Le bilan au Brésil
dépasse les 210.000 décès

KAYNAK
(LİNK)
https://www.l
atribune.fr/de
peches/reuter
s/KBN29O0JD
/coronavirusle-bilan-aubresildepasse-les210-000deces.html

 اعتكف في مطار أمريكي:فيروس كورونا
"ثالثة أشهر" خوفا من الوباء

https://www.
bbc.com/arabi
c/world55707271
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New York Valisi Cuomo, doz kıtlığı nedeniyle
Covid aşısını doğrudan Pfizer'den satın almak
istedi

New York Gov. Cuomo asks to
buy Covid vaccine directly from
Pfizer amid dose shortages

https://www.
cnbc.com/202
1/01/18/covid
-vaccine-newyork-govcuomo-asksto-buydirectly-frompfizer.html

Vali Cuomo’nunTalebi, ulusal aşı uygulamasındaki
endişe verici derecede yavaşlıktan kaynaklanıyor.
Trump yönetiminin tahminlerinin aksine
milyonlarca enjeksiyonun New York’lılara eksik
gönderilmesinin ardından Vali COVID aşısını direk
Pfizer satın alma talebibde bulundu.
Pfizer, ilacın kullanımı için Gıda ve İlaç İdaresi
tarafından verilen acil durum kullanım izni
kapsamındaki modelin öncelikle değiştirilmesi ve
direk satış için izin verilmesi gerektiğini söyledi.
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"Dünya Sağlık Örgütü", "Corona" ölümlerinin
haftada 100.000'i aşmasını bekliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum baş uzmanı
Mike Ryan bugün Pazartesi günü yaptığı
açıklamada, "Covid 19" salgını nedeniyle küresel
ölümlerin haftada 100.000'i aşmasının beklendiğini
söyledi; Geçen hafta 93 binden fazla idi.Reuters
haber ajansına göre, organizasyon konseyinin bir
toplantısında sunulan epidemiyolojik raporda
yapılan bir güncellemede, Amerika bölgesinin
mevcut ölü sayısının yaklaşık yüzde 47'sini

« منظمة الصحة» تتوقع تجاوز وفيات
ً ألف أسبوعيا100 »«كورونا

https://aawsa
t.com/home/a
rticle/2749596
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kaydettiğini söyledi. Avrupa'da, ölüm ve yaralanma
sayıları istikrar kazanıyor, ancak "yüksek"
seviyelerde. Şu anda epidemiyolojik durum
dinamik ve değişkendir ve yeni türler
karmaşıklığını artırmıştır
Sidney'in koronavirüs kısıtlama bölgeleri
küçültüldüğünde, mahsur kalan binlerce Victorialı
artık evlerine dönebilir
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Thousands of stranded Victorians
can now return home as Sydney's
coronavirus restriction zones are
downgraded

https://www.
sbs.com.au/n
ews/thousand
s-of-strandedvictorians-cannow-returnhome-assydney-scoronavirusrestrictionzones-aredowngraded

Three more coronavirus cases
linked to Australian Open as
organisers reject calls to shorten
matches

https://www.
sbs.com.au/n
ews/threemorecoronaviruscases-linkedto-australianopen-asorganisersreject-calls-to-

Eyalet Yeni Güney Galler Mavi Dağlar, Wollongong
ve Sidney'in bazı bölgeleri ile sınır kısıtlamalarını
esnettiği için mahsur kalan Victorialıların evlerine
dönmelerine izin verildi.
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Organizatörler maçları kısaltma tekliflerini
reddederken Avustralya Açık ile bağlantılı üç yeni
koronavirüs vakası daha kaydedildi
Avustralya Açık organizatörü Craig Tiley,
turnuvayla bağlantılı koronavirüs vakalarının sayısı
dokuza çıkarken grand slam'de erkeklerin
maçlarını kısaltma çağrılarını reddetti.
Victoria Başbakanı Daniel Andrews, eyalette Salı
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günü açıklanan dört yeni COVID-19 vakasından
üçünün Açık turnuvası ile bağlantılı olduğunu
söyledi.
Salgın nedeniyle Kıbrıs'taki turist sayısı% 84
azaldı. Kıbrıs'ta turizm sektörü, bugün resmi
rakamlara göre "Covid 19" salgınıyla ilgili
kısıtlamalar nedeniyle 2019'da rekor sayıda
2020'de yüzde 84'lük düşüşle geriledi."Covid 19"
salgını, 2019'da 3,97 milyon olan turist sayısının
2020'de sadece 631.609'a düşmesiyle Kıbrıs
İstatistik Dairesi'ne göre adadaki hayati önem
taşıyan turizm sektörüne ağır bir darbe vurdu.
Fransa'da Covid-19: aşılama 75 yaşın üzerindeki
kişilere de yapılacak

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)

% 84 تراجع عدد السياح في قبرص بنسبة
بسبب الجائحة

Covid-19 en France : la
vaccination élargie aux personnes
Fransa’da Covid-19'a karşı 75 yaş üstünün de âgées de plus de 75 ans
aşılanmasına karar verildi.

KAYNAK
(LİNK)
shortenmatches
https://aawsa
t.com/home/a
rticle/2749856

https://www.f
rance24.com/f
r/france/2021
0118-covid19-en-francela-vaccination%C3%A9largie
-auxpersonnes%C3%A2g%C3
%A9es-deplus-de-75-ans
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İtalya'da Covid-19: Lombardiya, Sicilya ve Alto
Adige kırmızı bölgeye geçiyor
Yeni koronavirüse karşı aşılanan ve bir milyonu
aşan İtalya, salgınla savaşmak için yüksek bulaşma
riski bulunan üç bölgede -Lombardiya (kuzey),
Sicilya (güney) ve Alto Adige (kuzey)- kırmızı alarm
ilan etti.
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Uzmanlar, Güney Afrika virüsünün daha bulaşıcı
olduğunu doğruladı
Uzmanlar Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilk
olarak Güney Afrika'da tespit edilen yeni bir
koronavirüs varyantının önceki versiyonlardan
daha bulaşıcı olduğunu ancak daha ölümcül
olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.
Sağlık bakanlığı bilim komitesi eşbaşkanı
epidemiyolog Profesör Salim Abdool Karim, yeni
varyantın yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunu söyledi.
"Yeni Covid varyantının orijinal varyanttan daha
şiddetli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" diye ekledi.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
Covid-19 en Italie : Lombardie,
Sicile et Haut-Adige passent en
zone rouge

South Africa virus strain more
contagious, experts confirm

KAYNAK
(LİNK)
https://www.f
rance24.com/f
r/vid%C3%A9
o/20210118covid-19-enitalielombardiesicile-et-hautadige-passenten-zone-rouge

https://www.i
btimes.co.uk/
south-africavirus-strainmorecontagiousexpertsconfirm1687320
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Güney Afrika’daki Covid-19 Salgını İkinci Zirveyi
Geçmiş Olabilir
Sağlık Bakanı Zweli Mkhize'ye göre, Güney
Afrika'nın koronavirüs salgını, geçen hafta yeni
vakalar düşmeye başladıktan sonra ikinci bir
zirveyi geçmiş olabilir.
Virüsün daha bulaşıcı yeni bir varyantının önderlik
ettiği bir canlanma, Temmuz ayında görülen ilk
dalgadan çok daha şiddetli bir dalgaya yol açtı.
Bununla birlikte, rapor edilen yeni enfeksiyonların
sayısında haftalık %23 düşüş iyimserlik için bir
neden.
Mkhize, düşüş için "kilitleme düzenlemeleri ile
kolaylaştırılan gelişmiş fiziksel mesafe dahil olmak
üzere birçok faktöre bağlanabilir" dedi.
Covid-19: Kigali 15 günlük karantina altına alındı
Ruanda, Covid-19'un yayılmasını yumuşatmak için
Kigali'yi 15 günlük karantina altına aldı. Başkent,
yetkililerin bazı kısıtlamaları gevşetmesinin
ardından ikinci bir dalga gördü.
Hareket, Pazartesi günü Başkan Paul Kagame'nin
başkanlık ettiği sanal bir toplantı sonrasında geldi.
Hükümet yaptığı açıklamada, Ruandalıları virüsün
yayılmasını yavaşlatmak için Covid-19 sağlık
yönergelerine uyma konusunda dikkatli olmaya
çağırdı.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
South Africa’s Covid-19 Epidemic
May Have Passed Second Peak

KAYNAK
(LİNK)
https://www.
bnnbloomber
g.ca/southafrica-s-covid19-epidemicmay-havepassedsecond-peak1.1550464

Covid-19: Kigali put under 15-day
lockdown

https://www.
theeastafrican
.co.ke/tea/ne
ws/eastafrica/covid19-kigali-putunder-15-daylockdown3261480
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CAN: Hasta, çok yaşlı insanlar kiliselerden uzak
durmalı
Nijerya Hristiyan Derneği'nin (CAN) liderliği,
hastalara ve çok yaşlı insanlara bundan böyle
ibadet merkezlerinden uzak durmalarını tavsiye
etti.
Bu, koronavirüs (COVID-19) pandemisinin ikinci
dalgasının ardından CAN tarafından kiliselere
gönderilen yönergelerin bir parçasıydı.
CAN, salgının yayılmasını engellemek için COVID19 Başkanlık Görev Gücü'nün (PTF) protokollerine
bağlı kalmaya devam etmeleri hususunda
Hristiyanlara ricada bulundu.
Nijerya, COVID-19 aşılarında mikroçip ve antiDNA korkularını reddediyor
Federal hükümet, Nijerya'ya gelen COVID-19
aşılarının mikroçip içerdiği ve insan genlerini
değiştireceği yönündeki spekülasyonları reddetti.
Ulusal Temel Sağlık Hizmetleri Geliştirme Ajansı
(NPHCDA) İcra Direktörü Faisal Shuaib, Pazartesi
günü COVID-19 Başkanlık Görev Gücü ulusal
brifinginde konuştu.
İlacın sadece insanları korumakla kalmayıp,
vücudu virüse karşı koruyacak bir bağışıklık
tepkisini tetikleyeceğine dair güvence verdi.

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
Sick, too old people should stay
away from churches, says CAN

KAYNAK
(LİNK)
https://thenat
iononlineng.n
et/sick-tooold-peopleshould-stayaway-fromchurches-sayscan/

Nigeria dismisses fears of
microchip, anti-DNA in COVID-19
vaccines

https://dailyp
ost.ng/2021/0
1/19/nigeriadismissesfears-ofmicrochipanti-dna-incovid-19vaccines/
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COVID-19: Okula yeniden başlamayı
desteklemedik - Buhari hükümeti

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
COVID-19: We didn’t support
school resumption – Buhari govt

Nijerya Hükümeti, 18 Ocak 2021 Pazartesi günü
okulların yeniden başlatılmasını desteklemediğini
söyledi.
Eğitim Bakanı Adamu Adamu, bunu Pazartesi günü
COVID-19 Başkanlık Görev Gücü PTF'nin
brifinginde söyledi. Adamu, hükümetin yeniden
başlama tarihinde eyaletlerle aynı fikirde
olmadığını söyleyerek, görev gücünün durumu
günlük olarak izleyeceğini de sözlerine ekledi.
Ona göre okula devam tarihi yeniden gözden
geçirilebilir.
Nijerya 1.617 Yeni Covid-19 Vakası, 14 Ölüm
Kaydetti

KAYNAK
(LİNK)
https://dailyp
ost.ng/2021/0
1/19/covid19-we-didntsupportschoolresumptionbuhari-govt/

Nigeria Records 1,617 New Covid19 Cases, 14 Deaths

https://www.
thisdaylive.co
m/index.php/
2021/01/19/ni
geria-records1617-newcovid-19cases-14deaths/

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC)
Pazartesi gecesi web sitesinde yayınladığı Covid-19
vakaları hakkındaki günlük istatistiklere göre, ülke
18 Ocak Pazartesi günü 1.617 yeni teyit edilmiş
vaka ve 14 ölüm kaydetti.
Ayrıca, bugüne kadar 36 eyalette ve Federal
Başkent Bölgesi'nde (FCT) 112.004 vakanın teyit
edildiğini, 89.939 vakanın taburcu edildiğini ve
1.449 ölümün kaydedildiğini belirtti.
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Fas, yeni koronavirüs varyantının ilk vakasını
bildirdi
Fas'ın Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü, ilk kez
İngiltere'de keşfedilen yeni koronavirüsün daha
bulaşıcı varyantının ithal edilen ilk vakasını
doğruladı. Dışişleri bakanlığı Pazartesi günü
Avustralya, Brezilya, İrlanda ve Yeni Zelanda'dan
gelen yolcuların ülkeye girişlerine izin
verilmeyeceğini söyledi. Fas, virüsün daha fazla
yayılmasını önlemek amacıyla Aralık sonundan bu
yana İngiltere'den gelen uçuşları askıya aldı.
Fas, 25 milyon insanı veya nüfusunun %80'ini
hedefleyen ücretsiz bir aşılama kampanyası
başlatmayı planladığını duyurdu. Ülke,
AstraZeneca Plc ve Çinli Sinopharm'dan 66 milyon
aşı dozu sipariş etti. Henüz hiç almadı.
Ülke Pazartesi günü, 7.977 ölüm ve 16.481 aktif
vaka dahil olmak üzere toplam 460.144
koronavirüs enfeksiyonu kaydettiğini açıkladı.
Mısır Pazartesi günü 878 yeni koronavirüs vakası
ve 55 ölüm bildirdi
Ülkenin sağlık bakanlığının yaptığı açıklamada,
Mısır’da Pazartesi günü 878 yeni koronavirüs
vakası ve 55 ölüm kaydedildiği bildirildi.
Salgının Şubat ayı ortasında başlamasından bu
yana toplam enfeksiyon sayısı 157.275'e ulaşırken,
ölü sayısı 8.638'e ulaştı.
Açıklamada, 498 hastanın virüsten iyileştikten

HABER BAŞLIĞI
(ENG-FR-AR-RU)
Morocco reports first case of new
coronavirus variant

KAYNAK
(LİNK)
https://www.j
post.com/bre
akingnews/morocc
o-reportsfirst-case-ofnewcoronavirusvariant655907

Egypt reports 878 new
coronavirus cases, 55 fatalities on
Monday

http://english.
ahram.org.eg/
NewsContent/
1/64/399117/
Egypt/Politics/Egyptreports--newcoronaviruscases,--
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sonra taburcu edildiği, toplam iyileşme sayısının
123.491'e yükseldiği belirtildi.
Spor Bakanlığı Sporcuların Aşılamasına Mart
Ayında Başlamayı Planlıyor
Rusya Federasyonu Spor Bakanlığı Yüksek Başarılar
Spor Dairesi Direktörü Alexey Morozov, Rus milli
takım sporcularının Mart ayında koronavirüse karşı
aşı olmaya başlayacağını bildirdi.
Kamu Hizmetlerinde Yaklaşık 34 Bin Elektronik
Koronavirüs Aşısı Sertifikası Verildi
Tek bir kamu hizmetleri portalı üzerinden 1 Ocak
2021'den bu yana yaklaşık 34 bin aşı sertifikası
verildi.
GA, 9.010 yeni COVID-19 vakası, 344 ölüm
kaydetti
Güney Afrika, son 24 saatte bildirilen 9.010 yeni
vaka ile COVID-19 vakalarının azaldığına dair
işaretler gösteriyor.
Bu, salgından beri toplam enfeksiyon sayısını
1.346.936'ya getiriyor.
Pazartesi günü Sağlık Bakanı Dr. Zweli Mkhize,
"Maalesef, 344 COVID-19 bağlantılı ölüm daha
rapor ediyoruz" dedi.
Ek olarak, 1.117.452 hastanın solunum
hastalığından iyileşmesinden sonra iyileşme oranı
%83'te durmaktadır.
Bilgiler, son rapordan bu yana 39.901’i
gerçekleştirilen 7.653.371 teste dayanmaktadır.
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Минспорт планирует начать
вакцинацию спортсменов в
марте

https://tass.ru
/sport/104899
37

Около 34 тыс. электронных
сертификатов о вакцинации от
коронавируса выдали на
госуслугах

https://tass.ru
/obschestvo/1
0489793

SA records 9 010 new COVID-19
cases, 344 deaths

https://www.
sanews.gov.za
/southafrica/sarecords-9-010new-covid-19cases-344deaths

