Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı: Toplam can kaybı 1518 oldu
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın
Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre,
bugün 34 bin 90 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son
24 saatte 115 hasta vefat etti, 875 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 477 bin 716, toplam
vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820,
toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 oldu.
Kaynak | posta.com.tr

Sanayiciye 36.3 milyar TL kaynak verdik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albaayrak, Türkiye'nin COVID-19 salgınının ekonomik
etkileriyle mücadelede başarılı ülkelerden birisi olduğunu belirterek, hiçbir uluslararası
kuruluştan yardım veya destek talebinde bulunmadıklarını söyledi.
Kaynak | Dünya

Dışişleri Bakanlığı Covid-19 salgını verilerini paylaştı
Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Covid-19 salgını verilerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Krizin başından itibaren yaklaşık 70 ülkeden 25 bini
aşkın vatandaşımız yurtdışından ülkemize getirilmiştir. 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle
toplam 12 bin 470 vatandaşımız bu yurtlarda kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 23
bin 50 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir." dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa
çıkma yasağı önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi
bir aksaklık yaşanmaması, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin,
üreticilerin ve gıda sektörünün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dahil edildiği
belirtildi.
Kaynak | haberler.com

İçişleri Bakanlığı: 41 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina uygulamasının kaldırıldığını
bildirdi. Açıklamaya göre 58 ildeki toplam 227 yerleşim yerindeki karantina ise devam
ediyor.
Kaynak | karar.com

İçişleri bakanlığından flaş açıklama
İçişleri Bakanlığı, corona virüs (Covid-19) denetimlerini sıkı ve şeffaf bir şekilde yürütüyor.
İçişleri'nden yapılan açıklamada "Polis ve jandarmanın dün 81 ildeki market
denetimlerinde, 1183 işletmeci ve müşteri hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer
verildi.
Kaynak | ahaber.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi komisyonda kabul edildi
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, İş Kanunu'na
eklenen geçici maddeyle bu kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü
iş veya hizmet sözleşmesi, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay
süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, işverence
feshedilemeyecek.
Kaynak | haberler.com

Mali dengeler kötüye gidiyor
IMF, Mali İzleme Raporu 'nun Nisan 2020 sayısını "Covid-19 Pandemisi Sırasında
İnsanları Destekleyen Politikalar" başlığıyla yayımladı. Salgının maliye politikası
eylemlerine olan ihtiyacı benzeri görülmemiş bir seviyeye yükselttiğine dikkat çekilen
raporda, salgının insani maliyetinin endişe verici bir düzeyde arttığı, üretim ve kamu
finansmanı üzerindeki etkisinin ağır olacağının öngörüldüğü aktarıldı.
Kaynak | Karar

100 milyarlık tahvil çıkarılsın
COVID-19 krizi öncesi oluşturulan merkezi yönetim bütçesinin revize edilmesi gerektiğini
dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, salgın ile birlikte ortaya
çıkan olumsuz tablonun giderilmesine yönelik parasal ve mali genişlemenin yapılması
gerektiğini dile getirdi.
Kaynak | Dünya

ATO, Nefes Kredisi'ni hızlandırıyor
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, koronavirüsle mücadele sürecinde

ticaretin devamı için süreci kolaylaştıracak adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.
COVID-19 ile mücadele sürecinde iletişim ve koordinasyonun önemine dikkati çeken
Baran, ATO'da kurulan Pandemi Koordinasyon Kurulu sayesinde üyeleriyle daha
sağlıklı, etkili, doğru iletişim ve koordinasyon kurulabileceklerini, çözüm sürecinde daha
hızlı hareket edebileceklerini vurguladı.
Kaynak | Dünya

Bakan Pekcan, tekstil, hazır giyim, halı, deri sektörleriyle pandeminin etkilerini görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 pandemisinin sektörler üzerinde etkilerini
değerlendirmek ve sektörün görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla Tekstil, Hazır Giyim,
Deri, Halı Sektörlerinin İhracatçı Birlik Başkanları ile video konferans yoluyla toplantı
gerçekleştirdi.
Kaynak | iha.com.tr

Turizmde rezervasyonlar, ağustos - eylüle kaydı
Corona virüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, ağustoseylül aylarına rezervasyon alınmaya başlandı. Seyahat acenteleri, aralık-ocak gibi
aylarda satın alınan erken rezervasyonları iptal etmek yerine, ağustos ve eylül gibi
aylara ertelemeye çalışıyor. Tur operatörleri iç turizm için de paket hazırlığı başlattı.
Kaynak | ntv.com.tr

Talep nisanda 29, mayısta 26 milyon varil düşecek
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Covid-19 pandemisi nedeniyle petrol
talebindeki düşüş ve oluşan arz fazlasının petrol sektörüne neredeyse 10 yıl
kaybettirdiğini belirterek, "Birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda 2020'yi küresel
petrol tarihinin en kötü yılı, bu ayı da Kara Nisan olarak adlandırabiliriz" dedi.
Kaynak | Dünya

Çalışanları koruyan hiçbir önlem yok
AKP'nin meclise sunduğu yeni ekonomik paketle ilgili konuşan KESK Genel Başkanı
Aysun Gezen, ekonomik önlemler paketine genel olarak bakıldığında çalışmayı zorunlu
hizmet ve üretim dışındaki alanlarda tamamen durduracak ve çalışanları koruyacak
hiçbir önlem olmadığını söyledi.
Kaynak | Sözcü

Varlık Fonu zordaki stratejik şirketlere ortak olabilecek
Bir dizi ekonomik destek ve önlemler içeren torbayasa teklifinin Türkiye Varlık Fonu'na
(TVF) ilişkin maddeleri TBMM'de kabul edildi. Düzenleme, TVF'nin COVID-19 pandemisi
nedeniyle zor duruma düşen enerji, telekomünikasyon ve altyapı gibi stratejik
sektörlerdeki şirketleri satın alabilmesini ya da bunlara ortak olmasını kolaylaştıran
hükümler içeriyor.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Nevşehir'de 58 kişiye korona virüs cezası kesildi
Nevşehir'de, korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 58 kişiye para
cezası yazıldı. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri korona virüs salgınıyla mücadele
kapsamında alınan tedbirlere yönelik il genelinde denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri
gerekçesiyle Avanos'ta 30, Ürgüp'te 16, Derinkuyu'da 8, Gülşehir'de 3, Hacıbektaş'ta 1

kişiye para cezası kesildi.
Kaynak | iha.com.tr

Pazar alanında virüse bariyerli önlem
Ardahan'da her hafta perşembe günleri kurulan Ardahan Belediyesi Halk Pazarında,
Korana virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi.
Kaynak | iha.com.tr

Osmaneli'nin 3 ayrı ilçe girişinde Korona virüs kontrol ve denetimleri sürüyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler
kapsamında, ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında özel ve ticari
araçlarla seyahat eden sürücü ile yolcular Seyahat İzin belgesi incelemesi yapılarak
sağlık taramasından geçiriliyor.
Kaynak | iha.com.tr

Muğla Büyükşehir'den eczanelere ücretsiz maske
Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında
il genelinde bulunan 441 eczaneye toplam 22 bin maskenin dağıtımına başladı.
Kaynak | iha.com.tr

Tersanelerimizde herhangi bir vaka görülmedi
Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Türkiye'ye gelen
gemilerle ilgili her türlü önlemin alındığını belirterek, "İster bakım-onarım için gelsin, ister
limanlarımıza uğrasın. Bu gemilerle ilgili her türlü detaya dikkat ediyoruz" dedi.

Kaynak | Dünya Ek

Şirketlere kritik Covid-19 uyarısı: 'Siber Hijyen' sağlanmalı
Howden Türkiye Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, Covid-19 salgını
nedeniyle milyonlarca kişinin evden çalışma sistemine geçmesiyle şirketlerin artan siber
risklere karşı alması gereken önlemleri sıraladı.
Kaynak | haberler.com

Büyükşehir maskede seri üretime geçti
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında hummalı çalışma
yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, ATAŞEM kurs merkezlerinde başladığı steril maske
üretim kapasitesini yeni aldığı makine ile artırdı.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı
Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2
milyon 65'e ulaştı. En çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 174 bin
60 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya, 143 bin 303 ile Fransa, 132 bin 210 ile
Almanya ve 93 bin 873 ile İngiltere izledi.

Kaynak | dunya.com

ABD'de bir günde 2 bin 410 kişi öldü
ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410
artarak 26 bin 59 oldu. Ülkede enfekte kişi sayısı ise 609 bin 685'e yükseldi.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

Trump'tan kritik corona virüs açıklaması: Zirveyi geçtik...
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında, 'en yüksek
seviye' noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini
açıkladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

İlaç devlerinden aşı için iş birliği
Sanofi ve GSK, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek hedefiyle Covid-19'a karşı aşı
geliştirmek için niyet mektubu imzaladı. Sanofi açıklamasına göre, Sanofi'nin GSK ile
yapılan iş birliğine katkısı, rekombinant DNA teknolojisine dayanan Protein-S COVID-19
antijeni olacak.
Kaynak | dunya.com

Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı yeni kurul
COVID-19 ekonomik paketine "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair
madde eklendi. Düzenleme fahiş fiyat artışı yapanlar ve stokçulara 10 bin liradan 500 bin
liraya kadar cezası verilmesini öngörüyor. Koronavirüs salgını; başta maske, kolonya ve
dezenfektan olmak üzere birçok ürüne olan talebin artmasına neden oldu.

Kaynak | Dünya

Liderlerden ortak çağrı: Borçlar ertelensin
Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz'in yanı sıra birçok Afrika
ülkesinin lideri ortak bir bildiriye imza attı. Bildiride; koronavirüsle mücadeleye destek için
Afrika ülkelerinin borçlarının ertelenmesi istendi. "Salgın ancak Afrika'da da biterse sona
erer" denilen bildiride, hızlı hareket edilmemesi halinde COVID-19'un Afrika kıtasını çok
sert biçimde etkileyeceği ve küresel krizin süresini uzatacağı vurgulandı.
Kaynak | Posta

Virüs, kolonya ve dezenfektan dolum makinesine talebi artırdı
Koronavirüs pandemisinin ardından değişen tüketim alışkanlıkları ile kolonya ve
dezenfektan talebinde yaşanan patlama, bu ürünler için dolum makinesi üreten
firmaların satışlarına da yansıdı. Makine üreticileri teslimat için 4 ay sonraya gün
verirken Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 27. Grup Diğer Kimyasal ve Eczacılık
Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Enver Olgunsoy, zombi yatırım uyarısında
bulundu. Olgunsoy, KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları gibi kuruluşların teknoloji
ve Ar-Ge'ye yönelik projelere öncelik vermelerini istedi.
Kaynak | Dünya

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde korona virüsü önlemleri
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde,
korona virüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şimdiye
kadar Covid-19 vakasına rastlanmazken, bölgenin salgın yönünden izole kalması için de
büyük çaba gösteriliyor. Salgın henüz Türkiye'ye ulaşmadan önce Suriye tarafı ile irtibatı
kesilen Telabyad ve Resulayn'da alınan kapsamlı tedbirlerle izole edilen bölgede,
Türkiye'de alınan tedbirlerin aynısı uygulanmaya devam ediyor.
Kaynak | iha.com.tr

Avrupa Komisyonu'ndan koronavirüs uyarısı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin İtalya, İspanya gibi ülkelerin
mücadelede yalnız bırakılması nedeniyle tepki gösterdiği Avrupa Komisyonu'ndan
açıklama geldi. Avrupa Komisyonu koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin
virüsün daha fazla yayılmaya sebebiyet vereceğine dikkat çekti.
Kaynak | sabah.com.tr

Almanya korona önlemlerini gevşetiyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı açıklamada,
800 metrekareye kadar olan dükkanların 20 Nisan'da, lise seviyesindeki okulların ve
berberlerin 4 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacağını duyurdu.
Kaynak | iha.com.tr

Türk girişiminden günde 1 milyondan fazla test yapabilecek protokol
ABD merkezli BillionToOne, günde 1 milyondan fazla COVID-19 testi yapabilecek bir
protokol geliştirdiğini duyurdu. Dr. Oğuzhan Atay, David Tsao ve Sukrit Silas tarafından
2016'da kurulan BillionToOne, geliştirdiği yeni test protokolüyle günde 1 milyondan fazla
test kapasiteye ulaştı. Böylelikle ABD'de ve tüm dünyada COVID-19 test sayısının
artması ve vakaların daha hızlı tespit edilmesiyle birlikte salgının önüne geçilmesi
hedefleniyor.
Kaynak | dunya.com

İstanbul'da eczanelere cumartesi düzenlemesi
İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada, "Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile
mücadele kapsamında bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de cumartesipazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağıdır. Sokağa çıkma yasağının ilk kez
uygulandığı 11 Nisan'da ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait,
eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu,
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle

toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen
vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür" denildi.
Kaynak | sabah.com.tr

NATO Savunma Bakanları Covid-19 gündemiyle toplandı
NATO Savunma Bakanları, Covid-19 ile mücadelede atılacak adımlara yönelik kararlar
almak üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda sonrası açıklama
yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kriz, uluslarımızın dayanıklı ve birlik
içinde olduğunu gösterdi. Askerlerimiz halihazırda ulusal sivil çabaların
desteklenmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Müttefikler, NATO mekanizmalarını
kullanarak hayatlarını kurtarmak için birbirlerine yardım ediyorlar" şeklinde konuştu.
Kaynak | haberler.com

Güney Kıbrıs alarm veriyor: Kovid-19 nedeniyle hastalar evlerinde ölüyor
Dünyayı etlisi altına alan koronavirüs kaynaklı ölümler hızla artıyor. Güney Kıbrıs'ta
koronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok insanın evlerinde öldüğü bildirildi. Rum
medyasının okuyucularına manşetten aktardığı haberinde "Yardımsız, evlerinde
ölüyorlar. Hastanelerdeki kaotik ortam yüzünden evlerinde kalan kronik hastalığı
bulunanlar, hiçbir yardım alamadan evlerinde ölüyor" denildi.
Kaynak | dha.com.tr

Kovid-19'un genlerle ilişkisi araştırılıyor
Yeni tip koronavirüsten kaynaklanan Covid-19 hastalığının belirtilerinin ve şiddetinin
hastalara göre neden farklılık gösterdiğine dair henüz tam olarak bir cevap bulunabilmiş
değil. Kovid-19 için risk teşkil eden bir hastalığı olmaması ya da riskli yaş grubunda
bulunmamasına rağmen kimi kişilerin bu hastalığı ağır atlatması uzmanları bunun
nedenlerini araştırmaya itiyor. Kimi uzmanlar kişinin bağışıklık sistemi ve bağışıklık
sistemi geçmişi üzerinde dururken hastanın genetik geçmişinin de bu durumda rol
oynayabileceği belirtiliyor.
Kaynak | Karar

Seve seve donör olurum
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs tedavisinin olumlu sonuçlandığını
ve hastalığı yendiğini açıkladı. Terim, "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen
plazma bağışı yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı
düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.
Kaynak | Korkusuz

Sosyal mesafeye teknoloji desteği
TRİO Mobil geliştirdiği çözümlerle, işyerlerinde giriş-çıkışların kontrol altına alınması ve
çalışanlar arasındaki sosyal mesafenin dijital olarak kontrol edilebilmesini sağlayarak
COVID-19 virüsünün yayılmasının önlenmesine yardımcı oluyor.
Kaynak | Sabah

Fransa'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne corona virüs eleştirisi
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yeni tip
corona virüs (Covid-19) salgının yol açtığı krizi eksik yönettiğini belirtti. Le Drian,
Senato'da yaptığı konuşmada Covid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu. DSÖ'nün işleyişi
hakkında söylenecekler olduğunu ifade eden Le Drian, "DSÖ'nün tepki, devletlerden
bağımsız hareket etme kabiliyeti, bilgi iletme veya uyarı yapma eksikliği bulunuyor"
ifadelerini kullandı.
Kaynak | ntv.com.tr

GTÜ'lü profesör Covid-19 tedavisine umut olacak karışım geliştirdi
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz
Tanrıseven, virüsün yol açtığı vücut tahribatı ve ölümcül sonuçlarını önlemek ve tedavi
etmek için bir karışım geliştirdi. Çoğunlukla doğal maddelerden oluşan bu karışımın

antiviral, antibakteriyel, antifungal ve antiinflamatuvar özellikleri bulunuyor.
Kaynak | iha.com.tr

Bursa'da yurtta karantinadaki 201 kişi, memleketlerine gönderildi
Yurt dışından getirilen ve Bursa'daki öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alınan
206 Türk vatandaşından 201'i, karantina sürelerinin dolmasıyla memleketlerine gitti.
Kalan 5 kişinin ise test sonuçları bekleniyor.
Kaynak | haberturk.com

Korona virüsü yendi, immün plazma bağışladı
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden emekli olan Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail
Kayar, bir süre önce korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alındı. Prof. Dr. İsmail
Kayar, sağlığına kavuştuktan sonra korona virüs hastalığına yakalanan hastalara şifa
olmak amacıyla immün plazma bağışında bulundu.
Kaynak | iha.com.tr

Covid-19 salgını kimyasal ürün üretimini artırdı
Dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, temizlik
ürünlerine talebi artırmasıyla kimyasal ürün üretiminde artış kaydedildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Rize'nin kalkandere ilçesi karantinaya alındı
Corona virüs tedbirleri kapsamında Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı. Giriş ve
çıkışların kapatıldığı ilçede, vatandaşların büyük kısmı evlerine kapandı, diğerleri ise
evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yapmaya koyuldu.

Kaynak | posta.com.tr

COVID-19 patateste işçi sorunu yarattı
COVID-19 sebebiyle işçi sıkıntısı yaşayan üreticinin patates stoğu azaldı. Salgının
devam etmesi halinde özellikle patateste ciddi sorunlar yaşanabileceği belirten üretici
destek bekliyor.
Kaynak | Dünya

Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı
Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Covid-19 salgını nedeniyle
yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
kabul edildi.
Kaynak | dunya.com

Corona virüs sosyal medyayı ne kadar yavaşlattı?
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve küresel bir tehdit haline gelen Corona virüs salgını,
her geçen gün etkisini artırmaya devam ederken internet hızına da büyük etki ettiği
görüldü. Böylelikle birçok sosyal medya uygulaması dahil internet sitelerine girişteki hızın
düşmeye başlandığı saptandı. Amazon ise bu süreçte yüzde 79 hız düşüşü yaşarak
erişimi en çok düşen site oldu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den, 15 dakika uyarısı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, 1
metreden yakın mesafede 15 dakikayı geçen sürelerle bir arada olmanın temas olarak
tanımlanması kriterinin, koronavirüsün insandan insana geçmesinde her zaman göz
önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Şenel, "Koşma, yürüme, yan yana oturma
gibi yapılan olaylara odaklanmaktansa 15 dakikayı geçen, 1 metreden yakın temasa
odaklanıp vatandaşlarımızın bu şekilde kendini korumasını öneriyoruz" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

TTB uyardı: Planlama yok
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, koronavirüs salgınında geride
kalan 6 haftayı değerlendirdi. Adıyaman, sahada yapılan filyasyon çalışmalarına dair,
"Salgına hazırlıklıyız diyebilmeniz için, birinci basamakta kurduğunuz bulaş sinyalini
erken alabilen, bölge-mahalle odaklı sağlık birimlerinin, kadrolarıyla birlikte yıllarca bu
biçimde hizmet sunmuş ve bir çalışma geleneğini kazanmış olması gerekirdi. Şubat
ayının başında filyasyon ekipleri kurulmalı ve eğitilmeliydi" dedi.
Kaynak | Cumhuriyet

Sosyal mesafe 2022'ye uzadı
ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim İnsanları, salgın nedeniyle hastanelerin
dolup taşmasını engellemek için 2022'ye kadar sosyal mesafenin dönemsel olarak
tekrarlanması gerekebileceği uyarısında bulundu. Salgının gidişatı konusunda bilgisayar
simülasyonuyla modelleme çalışması yapan bilim insanları, COVID-19'un soğuk aylarda
daha bulaşıcı olacağını varsayarak tek seferlik tecritin bu durumun önüne geçemeyeceği
sonucuna vardı.
Kaynak | Hürriyet

6 yeni corona virüs türü keşfedildi
Yarasalar üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları 6 yeni corona virüs türü
keşfettiklerini duyurdu. Bilim insanları yeni keşfedilen 6 corona virüs türünün COVID-19
ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.
Kaynak | ntv.com.tr

DEÜ'den Covid-19'a karşı immun plazma uygulaması
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Sağlık
Bakanlığının onayladığı immun plazma tedavisini dünya ile aynı anda uygulamaya
başladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Covid-19 nedeni ile tedavi sonrası
taburcu olan, laboratuvar ve klinik testlerle iyileştiği tespit edilen bir hastadan ürettiğimiz
immun plazmayı, yoğun bakımda yatan bir hastamıza vermeye başladık" diye konuştu.
Kaynak | iha.com.tr

Doğru dezenfeksiyon sizi virüsten korur
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Covid-19'dan korunma yöntemlerinin gündemin en önemli
konularından olduğunu söyledi. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada dezenfeksiyonun çok
büyük fayda sağladığını belirten Yorulmaz, "Hem kişisel temizliğimiz, hem evimiz için
yapacağımız doğru dezenfeksiyon işlemi virüse karşı zırh olacaktır." dedi.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Bill Laurance Trio konseri iptal edildi
16 Nisan 2020 tarihinde Babylon'da yapılması planlan Bill Laurance Trio konseri Covid19 ölemleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | biletix.com

