Corona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir ve Önlemler
Araştırma sonucu
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Tarih

Kaynak Çalışmalar

Corona zamanında Aşure: Hüseyin için yas dijitalleşti.
Yüzyıllar boyunca, aşure gelenekleri hayatlarında yerleşik bir kültür haline gelen milyonlarca
şii Kerbela'yı omuz omuza ve el ele anıyordu.
Bu yıl Muharrem'de yürüyüş yok, yara yok, gözyaşı yok ve kullanılan mendiller yüzler için
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tehlikeli hale geldi. Tüm şii dini otoritelerin direktiflerine göre bunların tümü sağlık
gereksinimlerini karşılamıyor.
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Ürdün'deki Corona kaynaklı en büyük günlük vaka sayısı.
Bu pazar günü Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgının ortaya çıkmasından bu yana Krallık'taki en
büyük günlük artış ile 73 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiğini duyurdu. Bakanlık
verileri, Mart ayı başlarında ülkede ortaya çıktığından bu yana virüsle birlikte 1966
doğrulanmış vaka ve 15 ölümün kaydedildiğini gösteriyor.
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Kuveyt’te 412 yeni vaka ve 2 ölüm kaydedildi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, bu Pazar günü 412 yeni coronavirüs (Covid 19) vakasının kayıt
altına alındığını açıklayarak ülkedeki toplam enfeksiyon sayısını 84.636 olarak açıkladı.
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İran: 103 ölüm ve 2,388 yeni "Corona" vakası.
Bu Pazar günü, İran Sağlık Bakanlığı, 2,388 yeni enfeksiyonun kaydedilmesinin ardından
ülkedeki toplam Corona vaka sayısının 373.000'in üzerine çıktığını duyurdu.
İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede koronavirüs
enfeksiyonuna bağlı toplam ölümlerin, son 24 saatte 103 yeni ölümün ardından 21.462 vakaya
yükseldiğini belirtti. İran Haber Ajansı (IRNA) tarafından bildirilen bilgilere göre, hastaların
3.411'inin sağlık durumunun kritik
seviyede olduğuna ve iyileşenlerin sayısının 321.000'i aştığına dikkat çekti.
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Suudi Arabistan, Nisan ayından bu yana en düşük oran olan 910 "Corona" vakası
kaydetti.
Bugün Suudi Sağlık Bakanlığı, Nisan ortasından bu yana Koronavirüsten en düşük ölü
sayısını kaydetti ve 910 yeni enfeksiyon, 12.260 iyileşen vaka ve 30 ölüm bildirdi.
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Aynı anda hem COVID-19 hem de grip olmak: Riskler nelerdir?
Ülkenin dört bir yanında koronavirüs vakaları hala yaygın olarak görülürken, uzmanlar,
COVID-19 ve grip semptomların aynı dönemde görülebileceği ve "twindemic" olarak
adlandırdıkları
duruma
hazırlanıyor.
Bunlar çok farklı iki virüs olmasına rağmen, uzmanlar şimdi insanlar aynı anda COVID-19 ve
grip olursa ne olabileceğini ve bir virüsün sizi diğerine karşı daha duyarlı hale getirip
getiremeyeceğini araştırıyorlar.
Her halükarda, aynı anda her iki virüsle de enfekte olmak, bir virüsten daha tehlikeli olacaktır.
Ve uzmanlar, hem COVID-19'a hem de gribe karşı daha savunmasız olan yaşlı Amerikalıların
özellikle risk altında olabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle, özellikle bu yıl, yaşlı
yetişkinlerin grip aşısı olması şiddetle tavsiye edilir.
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Massachusetts'te yeni grip aşısı olma zorlamalarına karşı yüzlerce protestocu toplandı.
Göstericiler, grip aşısı yaptırmanın zorunluluk değil, bir seçenek olması gerektiğini savundu.
Protestolar, Massachusetts eyaleti yetkililerinin kreş, anaokulu, ilk-Orta ve Lise’ye giden 6
aylık veya daha büyük tüm çocuklar için grip aşısının yapılmasının gerekli olduğuna dair 19
Ağustos'ta yaptığı açıklamanın ardından başladı. 30 yaşın altındaki tam zamanlı lisans ve
yüksek lisans öğrencileri ile eyaletteki okula devam eden tüm tam ve yarı zamanlı sağlık
bilimleri öğrencileri de aşı olmak zorundadır.
Talimat kapsamında, öğrencilerin aşıyı 31 Aralık'a kadar her yıl almaları gerekiyor. Tıbbi veya
dini muafiyetlere izin veriliyor. Aileler Grip aşısının bir zorunluluk olmamasını bir tercih
olmasını savunuyor.
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AVUSTRALYA-Coronavirus: Avustralya'da iki ayın en düşük seviyesindeki yeni
vakalar.
Avustralya pazartesi günü, iki aydan sonra ilk kez 100'den az yeni koronavirüs vakası kaydetti
ve bu da Melbourne bölgesinde yoğunlaşan ikinci salgın dalgasının kalıcı bir düşüşü için umut
veriyor. Melbourne'ün başkent olduğu Victoria eyaleti, 31 Ağustos pazartesi günü yalnızca 73
yeni vaka kaydederken, krizin zirvesinde, Temmuz sonunda 24 saat içinde 700'den fazla yeni
kontaminasyon ortaya çıkmıştı. Gece sokağa çıkma yasağı ve 13 Eylül'e kadar gerekli
olmayan tüm işyerlerinin kapatılması da dâhil olmak üzere, şehir sakinlerine birkaç hafta
boyunca kısıtlamalar getirildi. Bununla birlikte, eyalet ile ülkenin geri kalanı arasındaki
sınırlar, normalleşmeden sonra kapalı kalmalıdır. Diğer eyaletlerin çoğunda yeni vakalar
kaydedilmiyor veya çok az. Komşu eyalet New South Wales, şu anda Victoria'dan sonra en
çok etkilenen eyalettir. Böylece, Sydney’in başkent olduğu bu eyalette pazartesi günü on yeni
vaka tespit edildi. Brisbane'deki bir çocuk gözaltı merkezinde, bir kontaminasyon kaynağının
ortaya çıkması, Queensland hükümetini hapishaneleri izole etmek için özel önlemler almaya
sevk etti. 652 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği Avustralya’da toplamda yaklaşık
26.000 vaka kaydedildi.
AMERİKA- Coronavirus: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 6 milyon
kontaminasyon vakası.
Dünya genelinde toplam 25 milyondan fazla insanı enfekte eden ve kısıtlamaların yanı sıra
önlemlerin hafifletilmesiyle ilerleyen salgında Amerika Birleşik Devletleri, 31 Ağustos
pazartesi günü 6 milyon koronavirüs enfeksiyonu eşiğine yaklaşıyor. Johns Hopkins
Üniversitesi'ne göre, ABD'de 5,993,668 kişi virüse yakalandı ve 183,034 kişi öldü. Bu ülke,
dünyada 25 milyondan fazla insanı enfekte eden ve 843.000'den fazla kişiyi öldüren
pandemiden en çok etkilenen ülke.
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KANADA- Quebec'te bilanço: 120 yeni vaka ve üç ölüm bildirildi.
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2020
COVID-19 vakası bildirdi ve toplam enfeksiyon sayısını 19.947'ye yükseltti.
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Quebec'teki yeni COVID-19 vakalarının sayısı yüzün üzerinde kaldı. Sağlık Bakanlığı'nın
Pazar günü açıkladığı verilere göre yeni vaka sayısı 120'ye yükseldi. Bu sayı 100'ü aşan ard
arda ikinci gün. Pandeminin başlangıcından bu yana, Quebec kendi topraklarında 62.352 vaka
bildirdi. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, Cumartesi günü teyit edilen 1.535 aktif vakanın
varlığını belirtti. Son 24 saatte herhangi bir ölüm bildirilmezken, yetkililer 23 Ağustos ile 28
Ağustos arasında meydana gelen üç ölüm bildirdiler. Bu, pandeminin başlangıcından bu yana
ölüm sayısını 5.758'e ulaştırıyor… Kanada'da Pandeminin başlangıcından bu yana Kanada'da
127.940 doğrulanmış COVID-19 vakası bildirilmiştir. 9117 ölüm de rapor edildi.Kanadalı
yetkililere göre, pazar günü vakaların% 89'u iyileşti. Kanada laboratuarları günde ortalama
48.000 kişiyi test etti ve bunların% 0.7'si pozitif çıktı.
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Hindistan, Covid-19 vakalarında en yüksek tek günlük artışta ABD'yi geçti.
Hindistan, koronavirüs vakalarında dünyanın en yüksek tek günlük artış rekorunu kırdı.
Pazar günü dünyanın en fazla enfekte olan üçüncü ülke olan hindistan, 24 saat içinde 78.761
yeni vaka bildirdi ve 17 Temmuz'da ABD'de yayınlanan sayıyı geçti.
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Yükseliş, hükümetin Mart ayında virüs patladığında milyonlarca iş kaybına uğramış bir
ekonomiyi güçlendirmeye çalışmak için kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesiyle gerçekleşti.
Güney Kore, 248 yeni COVID-19 vakası bildirdi, toplamda 19.947 vaka sayısına ulaştı.

Günlük vaka yükü iki gün boyunca 300'ün altında kaldı, ancak 14 Ağustos'tan bu yana üç
haneli sayılarda büyümeye devam etti.
Seul ve çevresindeki Gyeonggi eyaletindeki enfeksiyonlar nedeniyle son 18 günde teyit edilen
vaka sayısı 5.177'ye ulaştı.
Enfeksiyonlar, Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi'nin kilise ayinlerine ve muhafazakâr politikacılar,
sivil gruplar ve kilise üyeleri tarafından 15 Ağustos'ta Seul’un merkezinde düzenlenen büyük
mitinge kadar izlenebildi.
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Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı: Koronavirüse karşı Aşılama Kasım Ayında Başlıyor
Rus koronavirüs aşısının büyük bölümünün dağıtımı Eylül ayında başlayacak. Bu, Rusya
Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko’nun Irkutsk sağlık çalışanlarıyla yaptığı
görüşme sırasında açıklandı. Aşılar Kasım-Aralık aylarında başlayacak. Murashko'ya göre, şu
anda kayıt sonrası gözlemler için gruplar oluşturuluyor. Halihazırda iki buçuk binden fazla
insan kayıt oldu ve toplamda 40 bin kişi olacak. Interfax'ın bildirdiğine göre birkaç aşı daha
kayıt altında.
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Rusya'da Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybeden 200'den fazla Sağlık Çalışanının
Yakınları Ödeme Aldı.
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Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Pazartesi günü Irkutsk'a yaptığı bir çalışma ziyareti
sırasında gazetecilere; yeni koronavirüs enfeksiyonundan vefat eden 200'den fazla Rus sağlık
çalışanının yakınlarının sigorta ödemelerini aldıklarını açıkladı.
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Moskova'daki Tüm Eğitim Çalışanlarına Koronavirüs Testi Yapıldı.
Moskova'da tüm eğitim çalışanlarına, okul yılı başlamadan önce koronavirüs testi yapıldı.
Moskova Sosyal Gelişimden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Anastasia Rakova: “Eğitim
sisteminin tüm çalışanlarına COVID-19 testi yapıldı. 180 binden fazla kişi test edildi.
Sonuçlara göre test edilenlerin yüzde 13,3'ünde antikor bulundu. Diğer bir yüzde üç pozitif
sonuç aldı ve geçici olarak çalışmalarına izin verilmeyecek.” İfadelerinde bulundu.
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Covid-19 rakamlarına ilişkin son bilgiler: 625.056 vaka, 14.028 ölüm ve %86 iyileşme
oranı
Güney Afrika’da Covid-19’da iyileşme oranları artıyor ve dünyadaki %66 ortalamanın
üzerinde olarak %86 düzeyine ulaştı. Sağlık bakanı Zweli Mkhize Pazar akşamı 2.505 yeni
vaka ile toplam vaka sayısının 625.056 olduğunu duyurdu. Ülkede bugüne kadar yapılan test
sayısı 3.674.872.
Güney Afrika: Güney Afrika’nın sayısız Covid-19 kayıpları için araştırma:
Bilim adamları, 40.000 fazla ölümü araştırmak için önlem alınmasını istiyor. Covid-19 salgını
sırasında aşırı ölümlerin sayısını araştıran bilim adamları, hükümeti gerçek koronavirüs ölüm
sayısını bulmak için ölüm bildirimlerinin işlenmesini hızlı bir şekilde takip etmeye çağırdı.
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Daniel Andrews, Melbourne kentinin karantinadan çıkış stratejisinin taslağını açıklama
vaadinde bulunurken Victoria Eyaleti, günlük en yüksek ölü sayısını kaydetti
41 yeni can kaybı, pandeminin başlangıcından bu yana Avustralya'nın korona virüs vefat
sayısındaki en büyük artışı gösteriyor.
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Başbakan Daniel Andrews Pazar günü Melbourne'da 4. Aşama kısıtlamaları kaldırmak için bir
yol haritası açıklayacağını belirtirken 41 Victorialı daha korona virüsten dolayı yaşamını
yitirdi.
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Victoria ayrıca son 24 saat içinde 73 yeni virüs vakası bildirdi, bu 3 Temmuz'dan bu yana en
düşük günlük vaka sayısı. Pazartesi günkü vaka sayısı, Cumartesi günkü 94, Pazar günkü 114
yeni vakayı takip ediyor.
Josh Frydenberg, geciken bütçesinin insanları işe geri döndürmeye odaklanacağını
söyledi
Avustralya Merkez Hükümeti Saymanı Josh Frydenberg, ertelenen 2020/21 bütçesinin, korona
virüsün ekonomiye darbe vurmasının ardından insanları işlerine geri döndürmeye
odaklanacağını söyledi.
Hükümete, özellikle vergi sisteminde, yaklaşık otuz yıldır ekonomiyi ilk durgunluğundan
çıkarmak için yaygın reformlar yapma fırsatını kullanması yönünde geniş çaplı çağrılar
yapıldı.
Ancak Frydenberg, hükümetin tüm kişisel gelir vergisi diliminin kaldırılması gibi önemli
reformlar yaptığını söylüyor - bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde uygulamaya konmak üzere
hâlihazırda yasalaşmış olan bir uygulamadır.
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