
Corona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir ve Önlemler 

 Araştırma sonucu Tarih Kaynak Çalışmalar 
 
 

1 ÇİN-Dolandırıcılık, cinayet: Çin'de Covid-19 ile bağlantılı 5.800 tutuklama.  
 
Savcılık, Ocak ayından bu yana Çin'de Covid-19 ile ilgili dolandırıcılık ve hatta cinayet gibi 
cezai suçları işlediğinden şüphelenilen yaklaşık 5.800 kişinin tutuklandığını söyledi. Bazıları 
aldatıcı bağış toplama faaliyetleri organize etmekle, arızalı tıbbi ekipman satışı yapmakla, 
sağlık durumları hakkında yanlış beyanlarda bulunmakla ve seyahatlerini gizlemekle 
suçlanıyor.  
 
Örneğin, bir kişinin bir süpermarkette maske takmasını isteyen bir müşteriyi vurarak 
öldürdüğünden, bir başkasının arabasıyla sağlık personeline kasten vurduğundan ve üçte 
birinin görevliyi ateş ölçerken bıçakla öldürdüğünden şüphelenilmektedir. Yüksek Halk 
Savcılığı perşembe (28 Ağustos) günü kendi web sitesinde " Ocak-Temmuz arası, 5797 kişi 
tutuklanırken 6755 kişinin kovuşturulduğunu”  belirtti.  Açıklamada, kaç kişinin halen tutuklu 
olduğu veya hüküm giymiş olup olmadığı belirtilmiyor. Koronavirüs, Çin'de ilk kez Aralık 
2019 sonunda büyük Wuhan (merkez)  şehrinde tespit edildi. O zamandan beri yetkililer, 
Covid-19'un yayılmasını engellemek için geniş çaplı bir kampanya başlattı.  
 
Kampanya çeşitli şekillerde gerçekleştirildi: mahallelerin veya şehirlerin sıkı bir şekilde 
hapsedilmesi, ateş ölçümü, ülkeye varışta 14 günlük karantina ve hatta bölge sakinlerini hızlı 
bir şekilde belirlemek için coğrafi konum ya da hastaları seyahat geçmişine göre izleme. 
Maskenin takılması süpermarketlerde, sinemalarda ve diğer kapalı yerlerde zorunlu, ancak 
Çinlilerin çoğu potansiyel bulaşma korkusu nedeniyle açık havada takmayı da tercih ediyor. 
Çin şu anda hastalığı büyük ölçüde kendi topraklarında kontrol altına aldı.  
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2 Virüs: Paris maskeli, Amerika Birleşik Devletleri'nde 180.000'den fazla ölü.  
 
Parisliler cuma günü maskeli olarak dışarı çıkıyorlar: Covid-19'daki yükselişle karşı karşıya 
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kalan Fransa, başkentin her yerinde maskeyi zorunlu kılarken, Almanya en fazla ölüm yaşayan 
ülke ABD'de 180.000 ölü bandını aşan pandemiye karşı savunma araçlarını güçlendiriyor.  
 
Bu Cuma sabah saat 8'den itibaren, Paris'in tüm sokaklarında 135 avroluk para cezası altında ( 
şimdiye kadar yoğun insan trafiği bulunan sektörlerle sınırlı) maske takılması zorunlu olacak. 
Önlemin yayaları, bisikletçileri, motosikletçileri ve ayrıca koşu veya scooter meraklılarını 
ilgilendirmesi gerekiyordu, ancak Emniyet Müdürlüğü sabah 9 civarında bisikletçilerin ve 
koşucuların Paris'te ve  iç banliyölerde maske olmadan dolaşabileceklerine karar verdi. Bu 
kadar çabuk gelmesi beni şaşırtıyor. Zaten nefes almakta zorlanıyoruz! Hâlâ iletim halinde  
anlıyorum, ama virüsün ortalıkta böyle dolaştığını sanmıyorum, ”diye tepki gösteriyor 
sigarasını içen kırk birlik Marietha Adhot. Aksine hükümetin "bunu uzun zaman önce yapması 
gerektiğini" düşünüyor Sylvie Soufir. Sanırım yaz geçene kadar beklediler, belki turistler ve 
insanlar tüketim yapsın diye. " Maskenin genelleştirilmesi, perşembe günü 24 saat içinde 6111 
yeni vaka ile kontaminasyon rekoruna ulaşılan ülkedeki diğer büyük şehirlere de yayılabilir. 
Cumartesi günü başlayacak olan Tour de France bisiklet turunun ilk iki etabının 
gerçekleşeceği Alpes-Maritimes (güney-doğu) dahil olmak üzere toplam 21 bölüm artık 
"kırmızı bölgeye" yerleştirildi.   
 
Donald Trump Perşembe akşamı, bu yıl "yüz milyonlarca dozu hızlı bir şekilde elde 
edilebilecek" bitmek üzere olan bir aşı sayesinde yeni koronavirüs pandemisine karşı tam bir 
zafer sözü verdi. "Amerika'nın bilimsel zekasını rekor sürede bir aşı bulmak için harekete 
geçiriyoruz" dedi. Ayrıca Perşembe günü, ülkenin ekonomik iyileşmesini desteklemek 
amacıyla ilaç grubu Abbott'tan Covid-19 için 150 milyon hızlı test satın aldığını duyurdu. 

3  BELÇİKA-Covid-19: Belçika Paris'i  kırmızı bölgeye soktu, Fransa'nın komşu ülkeleri 
alarma geçti.  
 
Belçika, sınırları kapatmadan Paris'e ve altı Fransız bölgesine "zorunlu olmayan" seyahatleri 
yasaklama kararı aldı ve seyahat özgürlüğüne kısıtlama getirdi. Paris kırmızı bölgede. Belçika 
dışişleri bakanlığı, Fransız başkentinin yanı sıra Bouches-du-Rhône, Seine-Saint-Denis, 
Hérault ve diğer üç departmanı - artı Guyana'yı – Covid-19 nedeniyle yasak bölgeye 
yerleştirmeye karar verdi. Haberler Brüksel’de şaşkınlık yarattı, iki başkent arasında sık sık 
gidip geliniyordu. Bu nedenle, bu bölgelere “zorunlu olmayan” geziler kesinlikle yasaktır. 
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Geri dönen tatilcilerin derhal test edilmesi ve derhal karantinaya alınması gerekecek. Belçika 
Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde bunun "yasal bir zorunluluk" olduğu belirtiliyor. Fransa 
Yurtdışı Milletvekili Pieyre-Alexandre Anglade, Fransa'da bu "tek taraflı kararın" mutlak 
saçmalığını "kınayarak tepki gösterdi. Diğer ülkelere uygulanan küçük renk bölgeleri oyunu 
bir yaz alışkanlığı haline geliyor. Örneğin Almanya, Ile-de-France'a ve ayrıca Brüksel'e 
seyahat etmemeyi tavsiye ediyor. Danimarka, Belçikalı turistlerin sınırlarını geçmesini 
yasaklıyor. Fransa, Belçika'ya seyahatin kısıtlanması konusunda tavsiyede bulunmuyor. 
 

4 Moderna ve Pfizer’in ürettiği COVID-19 aşılari çok düşük sıcaklıklarda muhafaza 
edilmeli. Bu da depolama ve dağıtım konularında akıllarda soru işareti bırakıyor. 
 
 
Bir Wall Street analisti, COVID-19 için mRNA aşılarının depolama gereksinimlerinin 
"geleneksel ofis veya eczane yönetimini çok zorlaştıracağını" vurguladı. 
Moderna Inc. ve BioNTech ve Pfizer Inc. tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı adayları, 
soğutma için katı standartlar gerektirecek ve bu, onları almayı bekleyen yüz milyonlarca 
Amerikalıya dağıtılmalarını engelleyebilir. 
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5 Korona virüs Krizi Latin Amerika’nın Geri Dönüşüm ve Çöp Ayrıştırma Sistemini 
Etkiledi. 
 
Geri dönüşüm ve bertaraf endüstrisi, COVID-19 salgını nedeniyle yapılan düzenlemeler ve 
uygulamalardaki değişiklikler nedeniyle önemli bir değişim gördü. Birçok Latin Amerika 
tesisi, sıhhi tehlikelerin çalışanları tehdit edebileceği ve potansiyel olarak enfeksiyonları 
devam ettirebileceği endişeleri nedeniyle süresiz olarak kapandı. 
 
Bu durumun sektöre çeşitli sonuçları olduğu kanıtlanmıştır. Inter-American Development 
Bank tarafından yayınlanan katı atık yönetimi raporlarına göre, Latin Amerika zaten salgın 
öncesinde güvenilmez ve düzensiz çöp toplama sisteminin yetersizliğinden muzdaripti. 
 
Bu koşullar yalnızca sorunun ciddiyetini artırdı. Çevresel açıdan bakıldığında, geri 
dönüştürülebilir birçok malzeme, onları işlemesi gereken tesislerin kapatılması ve geri 
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dönüşümün enfeksiyonları daha da yayabileceği korkusu yüzünden  çöplüklere atılıyor. 
 

6 Güney Amerika başkanları, COVID-19 aşı bilgisi ve erişimi konusunda ekip oluşturmayı 
Kabul etti. 
 
SANTIAGO (Reuters) - Şili dışişleri bakanı, bir grup Güney Amerika Cumhurbaşkanının 
Perşembe günü, kıtayı etkisi altına alan  virüse karşı mücadele için nihai COVID-19 aşılarına 
erişim konusunda bilgi paylaşımı ve koordinasyon konusunda anlaştığını söyledi. 
 
 

 https://www.reuters.com/articl
e/us-health-coronavirus-
latinamerica/south-american-
presidents-agree-to-team-up-
on-covid-19-vaccine-
knowledge-and-access-
idUSKBN25N2ZH 
 

7 Yeni Güney Galler eyaletinin Sydney kentinde 13 korona virüs vakası daha 
kaydedilirken 2 okul kapatıldı 
 
Ryde lisesi ve St Gertrude'nin Sydney'deki Katolik ilkokulu temizlik nedeniyle kapatılırken, 
Yeni Güney Galler eyaletinde 13 yeni COVID-19 vakası kaydedildi. 
 
NSW Eğitim Departmanı Cuma günü şehrin kuzeybatısındaki Ryde lisesinin bir personelin 
pozitif çıkması sonrasında kapatılacağını açıkladı. 
Karma eğitim okulundaki personel ve yaklaşık 1000 öğrenciden, temaslı izleme süreci 
başlarken ve okul derinlemesine temizlenirken evde kalmaları istendi. 
 
Sidney'in batısındaki St Gertrude's de bir öğrenciye teşhis konulduktan sonra Cuma günü 
kapatıldı. 
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8 Queensland eyaletinde 3 yeni korona virüs vakası kaydedilirken eyaletin Gold Coast 
kentinde Schoolies Week etkinlikleri iptal edildi 
 
Gold Coast'taki Schoolies Week, COVID-19 nedeniyle iptal edilirken, Queensland'da üç kişiye 
daha virüs teşhisi kondu. 
 
Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, konserlerin ve büyük partilerin yasaklanacağını 
ayrıca plajlarda ve apartman komplekslerinde toplantıların kısıtlanacağını söyledi. 
Başbakan bu tür olayların sadece katılan öğrencileri değil, aynı zamanda büyükanne ve 
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büyükbabalar gibi temas kurduğu kişileri de riske atacağını söylüyor. 2020  
9 Covid-19 rakamlarına ilişkin son bilgiler: 618.286 vaka, 13.628 ölüm ve %86 iyileşme 

oranı 
 
Güney Afrika’da Covid-19’da iyileşme oranları artıyor ve dünyadaki %65 ortalamanın 
üzerinde olarak %86 düzeyine ulaştı. Sağlık bvakanı Zweli Mkhize Perşembe akşamı 2585 
yeni vaka ile toplam vaka sayısının 618.286 olduğunu duyurdu.  Ülkede bugüne kadar yapılan 
test sayısı 3.617.982. 
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10 Güney Afrika: Bilim İnsanları kitlesel Covid-19 testlerinin durdurulmasını tavsiye 
ediyorlar ancak yetkililer ısrarcı. 
 
 Bilimsel tavsiyelere ve laboratuarları üstesinden gelemeyeceği bir yük altına sokma riskine 
rağmen sağlık çalışanları topluluk tarama/izleme programlarından Covid-19 için test edilecek 
çok sayıda örnek toplamaya devam ediyor.  
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11 Bu yıl çocuklara koronavirüse karşı aşı yapılmayacak 
 
Rusya'da 2020 yılında çocukların korona virüse karşı aşılanması planlanmıyor. Rusya Sağlık 
Bakanı Mikhail Murashko, Ebeveynler Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, aşıların çocuklar 
üzerindeki etkilerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından çocukların aşılanmaya 
başlanacağını belirtti. Mikhail Murashko, riskleri ve komplikasyonları en aza indirmek için 
ebeveynlerin çocuklarını gribe karşı aşı olmaları için mümkün olduğunca göndermelerini 
tavsiye etti. Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, grip aşısının Rusya bölgelerine çoktan 
ulaştığını vurguladı. 
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12 10'dan fazla ülke, COVID-19'a karşı hızlandırılmış aşı tescili için Rusya deneyimini 
inceleyecek 
 
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev 28 Ağustos'ta gazetecilere, 
RDIF’in 10'dan fazla ortak ülkesinin, Moskova'nın korona virüse karşı aşıların hızlandırılmış 
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tescili konusundaki deneyimini inceleyeceğinden bahsetti.  RIA Novosti’ye verdiği demeçte; 
“Şu anda 10'dan fazla RDIF ortağı ülke, Rus aşısı Sputnik V'de kullanılan insan adenovirüsleri 
gibi denenmiş çözümlere dayalı, korona virüse karşı güvenliği kanıtlanmış ilaç ve aşıların 
hızlandırılmış kaydı için Rus deneyimini inceliyor. " ifadelerine yer verdi.  
 
Dünyanın ilk korona virüs aşısı 11 Ağustos'ta Rusya'da tescil edildi. İlaç, Gamalıya Merkezi 
uzmanları tarafından geliştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e göre, aşı ülke 
yasalarına ve dünya uygulamalarına uygun olarak tescil edildi. Bunun, toplu kullanım 
sırasında ilacın daha fazla araştırılması şartıyla yapıldığını vurguladı. 
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