Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve
Araştırma sonucu
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Tip 1 Diyabet Hastalarının Tip 2’ye Göre Korona virüsten Kaynaklı Yaşamını Yitirme Olasılığı Daha Yüksek
Diyabetin korona virüs hastalarının ölme riskini önemli ölçüde artırdığını doğrulayan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)
araştırmasına göre, Tip 1 diyabet hastalarının tip 2 olanlara göre Covid-19'dan ölme olasılığı daha yüksek. Pandemi
sırasında İngiltere'deki hastanelerde korona virüs kaynaklı ölümlerin üçte biri diyabetle ilişkilendirilmiştir. NHS
İngiltere'nin diyabet ve obezite ulusal klinik direktörü Prof Jonathan Valabhji ve çalışmanın baş yazarı şunları söyledi:
“Bu araştırma, diyabetli kişiler için korona virüs riskinin derecesini ve tip 1 ve tip 2 diyabetliler için farklı riskleri
göstermektedir. Önemli olarak, daha yüksek kan şekeri seviyelerinin ve obezitenin her iki diyabet tipindeki riski daha
da artırdığını gösteriyor. ”Brighton ve Sussex tıp okulunda bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Jon Cohen şunları
söyledi: “Bakteriyel enfeksiyonlar diyabette daha yaygın ve daha şiddetlidir. Bunun genellikle korona virüs gibi
viral enfeksiyonlarda böyle bir sorun olduğu düşünülmemektedir, ancak herhangi bir ciddi enfeksiyon insülin kontrolü
ile ilgili sorunlara neden olabilir, bu da muhtemelen tip 1 hastalardaki mortalitenin artmasına katkıda bulunacaktır. Bu
nedenle diyabetik hastalar muhtemelen korona virüs yakalama riski daha yüksek değildir, ancak yakalarlarsa
ciddi şekilde hasta olma riski daha yüksektir.” Çalışma aynı zamanda pandeminin erken evrelerinde diyabet hastaları
için genel ölüm oranının iki katına çıktığını gösteriyor.
Uluslararası Seyahat 2023’ten Önce Normale Dönmeyecek Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne göre, yurtdışı
seyahatine duyulan güvenin geri kazanılması yıllar alacak. Korona virüs pandemisine bağlı olarak uygulanan hareket
kısıtlamalarının ilk kurbanlarından biri havayollarıydı. Neredeyse tüm uçaklar yerdeyken, dünyanın dört bir yanındaki
şirketler hayatta kalmak için mücadele ederken, endüstrinin ne zaman tekrar toplanacağına dair sağlam projeksiyonlar
yok .Bir röportajda, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) CEO'su Alexandre de Juniac, uluslararası hava
yolculuğunun 2023'ten önce 2019 seviyelerine geri dönmemesi gerektiğini söyledi. IATA'ya göre, küresel hava
yolculuğunun aşamalı olarak geri dönmesi bekleniyor.
Küresel Rapor: Trump'ın ABD Vakalarına 'Onur Rozeti' Dedi
Salı günü Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısından sonra Trump, “İnsanların buraya gelip halkımıza virüs
bulaştırmasını istemiyorum. Oradaki insanların da hastalanmasını istemiyorum ”dedi. Seyahat yasağı olasılığı hakkında
soru sorulduğunda, bunu düşündüğünü söyledi ve çok sayıda ABD vakasını “onur rozeti” olarak gördüğünü söyledi.
“Vakalara liderlik ettiğimizi söyleniyor, bunun nedeni herkesten daha fazla test yapmamız” dedi.
Brezilya Hane halkı Tüketimi Mart Ayında Tarihi Düşüş Yaşadı Getúlio Vargas Foundation'ın Brezilya Ekonomi
Enstitüsü (IBRE) tarafından 18 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan GDP Monitor verilerine göre, korona virüs pandemisi
sebebiyle mart ayında benzeri görülmemiş bir düşüş kaydeden hane halkı tüketimi, Brezilya ekonomisinin merkezi
dayanak sütununu devirdi. Ekonomi, ülkenin sosyal izolasyonunun ilk ayında Şubat ayına kıyasla benzeri görülmemiş
bir şekilde yüzde 5,3 oranında daraldı ve Brezilya hane halkı tüketiminde yüzde 6,5 oranında bir düşüş oldu.
Brezilya'da ilk kez, son 24 saat içinde 1.000'den fazla ölüm. Şu anda dünya genelinde yaklaşık 5 milyon kişiye
Covid-19 bulaşmıştır. Fransa'da, hastaneye yatışların ve yoğun bakımdaki kişilerin sayısı azalmaya devam ederken,
Brezilya'da salgın resmi olarak tırmanıyor. Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre, ülkede salı günü 1.179 kişi öldü.
Dünyada Covid-19 ile enfekte olanların sayısı yavaş yavaş 5 milyon insan eşiğine yaklaşılıyor. Virüs şu anda dünyada
323.000'den fazla insanı öldürürken 1.8 milyon insan tedavi edildi. En acı çeken ülke Amerika Birleşik Devletlerin de
91.000'den fazla ölüm gerçekleşti. Bunu 35.341 ölümle Birleşik Krallık ( İngiliz makamlarına göre ), İtalya (32.169) ve
Fransa (28.022) takip etmektedir. Ancak Fransız hastaneleri boşalmaya devam ediyor, salı günü "sadece" 1,894
hastanın yoğun bakımda olduğu belirlendi.
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Kamerun'da Covid'e karşı mücadeleye siyaset bulaşıyor. Salgının ciddiyetini dikkate almayan Yaoundé rejimi, insani
yardımlar için harekete geçirilen üyeleri, iktidar tarafından canından bezdirilen muhalefeti harekete geçirdi. Pazar
ayinini fırtına altında bekleyen inançlılar, sosyal uzaklaşma talimatlarına harfiyen uyuyorlar. Kamerun'un ekonomik
başkenti Douala'daki bu Presbiteryen kilisesinde koltuklar uzak ve inananlar kendilerine ekmek ve şarap getirilmesini
bekliyor. Ancak inananlar tarafından dikilen maskelerin dağıtımı bir haftadır durduruldu. "Hedefimiz hükümeti korona
virüs ile mücadelesinde desteklemektir. Ancak polis, komşusuna yardım eden kişiyi tutukladı, bu yüzden ailelerimiz
için stokları saklı tutuyoruz, ”diyor Rahip Celestin. 11 Mayıs'ta, Covid-19 ile mücadele için bir bağış toplama eylemi
olan Survie Kamerun Hayatta Kalma Girişimi'nin (SCSI) altı üyesi, koruyucu maskeleri ve dezenfektan jeli ücretsiz
dağıtırken Yaoundé'de tutuklandı. Sebep: isyan. Bununla birlikte, krizin başında aceleyle oluşturulan dernek, her şeyden
önce ana muhalefet partisi Kamerun Rönesans Hareketi'ne (MRC) bağlı olmakla suçlanıyor…
Rolls-Royce, havayolu krizine uyum sağlamak için en az 9.000 kişiyi işten çıkartacak.
Rolls-Royce Çarşamba günü yaptığı açıklamada, havayolu endüstrisindeki krize uyum sağlamak için en az 9.000 kişiyi
( işgücünün neredeyse % 17'si) işten çıkaracağını duyurdu.. Boeing ve Airbus'e motor tedarik eden üretici şirket, bu
çıkarmaların sivil havacılıktaki faaliyetlerini, aynı zamanda İngiltere'nin merkezinde bulunan Derby'deki karargâhını
etkileyeceğini söyledi. Bu şirketin yılda 1,3 milyar sterlinlik (1,45 milyar avro) tasarruf etmesini ve yeniden yapılanma
maliyetlerinde yaklaşık 800 milyon lira harcamasını sağlayacak. Rolls-Royce genel müdürü Warren East BBC
mikrofonuna bu durumun birkaç fabrikanın kapanmasına yol açabileceğini söyledi.
Airbus, Boeing ve tüm havacılığa soğuk terler döktüren bu karanlık senaryo.
2023 veya 2024'ten önce 2019 trafik seviyesine dönüş beklenmiyor havayolu şirketlerinin büyümesi için verilen
siparişler iptal edildi. Bu iptaller Airbus ve Boeing'teki siparişlerinin yaklaşık üçte ikisini temsil ediyor. Petrol fiyatının
son derece düşük olması nedeniyle filo yenileme için uçak teslimatları da tehdit altında. Oddo BHF'ye göre, kredi
ajanslarından veya devletlerden destek alınmazsa, teslimatlar 2018'e kıyasla % 80 ila 90 oranında düşebilir.
Londra hala topraklarına gelenler için karantina üzerinde çalışıyor İçişleri Bakanı Priti Patel çarşamba günü
yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin hala topraklarına gelen yolculara uygulayacağı karantina önlemlerinin şartları
üzerinde çalıştığını söyledi. "Hala planlama aşamasındayız, bu yüzden 'böyle olacak' diyemeyiz." Dedi. Karantina
süresinin aslında 14 gün olacağını onaylayarak, "Şartlara gelince, onları kısa süre içinde açıklayacağız" dedi.
Rusya'da yaklaşık 3.000 ölü ve 300.000'den fazla enfeksiyon. Rusya Çarşamba günü, son 24 saat içinde 2 Mayıs'tan
bu yana gerçekleşen en küçük bilanço olan 8.764 yeni korona virüs kontaminasyonu vakası bildirdi.Salgının
başlamasından bu yana Rusya'da onaylanmış enfeksiyon vakalarının toplam sayısı şu anda 308.705'tir. Ulusal sağlık
kriz merkezi, aynı zamanda Rusya'da toplam 2.972 kurban alan COVID-19'dan 135 yeni ölüm kaydetti.
Çin: Pandemi devam ederse büyüme olmaz.
Ülkede faaliyetleri yeniden başlatmak için mücadele eden Pekin çarşamba günü uyardı: Çin'de büyümenin yeniden
başlaması ancak yeni korona virüs salgını küresel bir durma noktasına getirilirse mümkün olacak. Ülkede işletmelerin
büyük çoğunluğunu durduran Covid-19 salgını nedeniyle, Çin ekonomisi tarihinde ilk kez, yılın ilk çeyreğinde % 6.8
lik (yıllık bazda) düşüş gösterdi. Çin topraklarındaki salgını büyük ölçüde azaltıp ve normale belirli bir dönüş
gerçekleştiğinden beri, şirketler siparişlerini doldurmaya çalışıyorlar. Ve pandemi tüm küresel ekonomiyi felç ettiği için
özellikle Çinli ihracatçılar şimdi daha zor durumda.
Fransa'da Ölümlerin % 1'i evde gerçekleşti.
Nihai değerlendirme Haziran ayı sonuna kadar Fransa halk sağlığı ajansı tarafından iletilecektir. Haziran ayına kadar
nihai bir değerlendirme yapacak olan Santé Publique France tarafından 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan ilk tahminlere
göre, ev ölümleri Fransa'daki yeni korona virüs ölümlerinin% 1'ini temsil ediyor. Sağlık kurumu şu anda çoğunlukla
ölüm nedenlerinin girildiği yazılı bir belgeyi ve "sadece% 20'si elektronik olan ölüm sertifikalarını analiz etmektedir.
“Bu nedenle, tüm verilerin girilmesi ve sayısallaştırılması daha fazla zaman alıyor” diye açıklıyor.
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Cambridge Üniversitesi gelecek, yıl tüm dersleri çevrimiçi verecek. Cambridge Üniversitesi derslerini bir sonraki
akademik yılın sonuna kadar çevrimiçi olarak vereceğini söyledi. Sosyal mesafeler zorunlu olmaya devam edeceğinden,
üniversite gelecek akademik yılda yüz yüze ders yapılmayacağına karar verdi. Salgın nedeniyle, yaklaşık 20.000
öğrencisi olan üniversitenin tüm dersleri, mart ayından bu yana çevrimiçi yapılıyor. Aynı şey sınavlar için de geçerli.
Brezilya, Haziran sonunda şampiyonaya devam etmeyi planlıyor. Brezilya şampiyonası Mart ayında başlayacaktı,
ancak korona virüs pandemisi nedeniyle ertelendi. Ulusal futbol federasyonu (CBF) genel sekreteri Walter Feldman,
Brezilya futbol şampiyonasının Haziran ayı sonunda devam edebileceğini söyledi. Sezonun sonunu 2021 başları olarak
düşünen Feldman, kapalı kapılar ardında "Sağlık otoriteleri biraz esneklik gösterirse ve gerekli güvenlik önlemleri
alınırsa haziran ayında tekrar futbol oynayabileceğimizden şüphem yok" dedi. Feldman, Brezilya korona virüsten en
fazla etkilenen üçüncü ülke olmasına rağmen iyimser bir açıklama yaptı. Salı günü 270.000'den fazla kontaminasyon
vakası kaydedildi ve 16.000'den fazla ölüm bildirildi. Brezilya Salı günü rekor 1.179 ölüm kaydetti.
İsviçre Medya Acil Yardım Alacak. Konfederasyon, korona virüs krizi karşısında radyoları, televizyonları ve yazılı
basını desteklemek için 57,5 milyon frank ayırdı. Radyo, televizyon ve yazılı basın korona virüsten sertçe etkilendiği
süre zarfında acil yardım alacak. Federal Konsey bu çerçevede çarşamba günü iki düzenlemeyi kabul etti. Yerel radyo
ve televizyon istasyonları, radyo-TV lisans ücretinden 30 milyon franklık bir paketle doğrudan desteklenecektir.
İmtiyaz sahibi yerel ticari radyo istasyonlarının her biri 487.128 frank alacak.. Kâr amacı gütmeyen diğer radyolar,
yayıncı başına 145.132 frank alacaktır. Bölgesel televizyonlar için 901.327 franklık yardım yapılması
planlanmaktadır. Bölgesel bilgi hizmetleri sunan, geniş bir kitleden faydalanan ve yılda bir milyondan fazla frankın
işletme maliyetlerini karşılayan kanallar aynı miktarda alacaktır…
İsveç'te korona virüsten ölen yaşlıların oranı, ülkedeki ölümlerin yaklaşık yarısı kadardır. Bazı sağlık çalışanları
hastanelerin hastaları kabul etmekteki isteksizliğin birçok yaşlı insanın ölümüne neden olduğuna inanmaktadır. Doktor,
Lily Persepolis'in babası Reza Sidqi'yi, Stockholm'ün kuzeyindeki bakım evinde Covid 19'dan öldüğü gün görmedi.
Lily, babasının ölümünden saatler önce bir doz morfin aldığını, ancak oksijen sağlamadığını ve personelin ambulansı
çağırmadığını ve kimsenin yanında olmadığını ve yalnız öldüğünü bir bakıcının kendine aktardığını söyledi. İsveç'te
virüsten ölen insanların çoğu yetmiş yaşın üzerindeydi.
Endonezya doğum sayısında bir patlama yaşıyor ve ülkenin Coronavirüs'le başa çıkma önlemleri doğum kontrol
haplarına erişimi engellediğinden 400.000'den fazla plansız gebelik olabilir. Küçük klinikler geçici olarak kapanırken,
ülke virüsün yayılmasını önlemek için kısmi bir kapanış uyguladığından doktorlar ve ebeler hasta sayısını sınırladı ve
ajans bunun Endonezyalıların doğum control haplarına erişmesini zorlaştırdığını söyledi. Ajans, önümüzdeki yılın
başlarında Endonezya'nın beklenenden 420.000 daha çok çocuğun doğabileceğini tahmin etti.
Venezüella Ülkelerine geri dönen göçmenler nedeniyle korona virus vakalarında bir sıçrama gördükten sonra ülkenin
Kolombiya ve Brezilya'yı çevreleyen bazı kasabalarında yeni bir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Milyonlarca
Venezüellalı son birkaç yıl içinde ekonomik çöküş ve insani kriz nedeniyle göç etti ve birçoğu Kolombiya, Ekvador ve
Peru gibi komşu ülkelere yerleşti, ancak ekonomilerini etkileyen virus nedeniyle geri dönmeye başladılar. Venezuela,
çoğu büyük Latin Amerika ülkesinden daha az korona vakası rapor etti, ancak günlük vaka sayısı son dört gün içinde
tehlikeli bir oranda arttı.Hastane çalışanları, tesislerinin yıllarca yetersiz fon nedeniyle büyük bir virüs salgını ile başa
çıkmaya hazır olmadığı konusunda uyarıyorlar.
FAS Ekonomi ve Maliye Bakanı Mohamed Benshouboun'a göre, Fas ekonomisi, Corona pandemisine yanıt olarak iki
aylık karantinaya yansıma nedeniyle gayri safi yurtiçi hasılaya 6 puan eşit olması beklenen kayıplarla
karşılaştı.Benshaaboun, ikinci meclis üyelerine verdiği demeçte, "İki aylık karantinaya 2020 yılında Fas ekonomisine 6
puanlık GSYİH büyümesine mal olması bekleniyor, bu da her gün için 1 milyar dirhem (yaklaşık 100 milyon dolar)
kaybetmek anlamına geliyor."Bakan, yılın ilk dört ayında sanayi ihracatının% 61,5 oranında düştüğüne dikkat çekti

20
Mayıs
2020

20
Mayıs
2020

20
Mayıs
2020

https://www.lefigaro.fr/flashactu/coronavirus-l-universite-decambridge-donnera-tous-ses-cours-enligne-l-an-prochain-20200520
https://www.lesoir.be/302013/article/202005-20/le-bresil-durement-touche-par-lecovid-19-pense-reprendre-le-championnatfin?from_direct=true

https://www.lematin.ch/news/standard/med
ias-obtiendront-aideimmediate/story/17108446

http://nabdapp.com/t/72849303
20
Mayıs
2020
http://nabdapp.com/t/72850260
20
Mayıs
2020
http://nabdapp.com/t/72851218
20
Mayıs
2020

http://nabdapp.com/t/72851697
20
Mayıs
2020

