Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı!
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19)
tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka
sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı. Bakanlığın
internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel
verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakan Gül açıkladı: Yargıda yeni koronavirüs önlemleri
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda corona virüs önlemlerine ilişkin
açıklamalarda bulundu. Bakan Gül "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev
yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole
edilen yerlerde kalacak" dedi.Gül ayrıca duruşmaların 30 Nisan'a kadar
ertelendiğini duyurdu.
Kaynak | haberler.com

Bakan Selçuk, öğrencilerin evde geçirecekleri zamana ilişkin planlamalarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların evde geçirdikleri vakti
planladıklarını ve sınıflara göre örnek bir program oluşturduklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan corona virüs önlemleri kapsamında, her kademedeki
çocuk için uzaktan eğitim sürecinde evlerinde verimli zaman geçirmelerine
yönelik yaptıkları planlamaları paylaştı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
'Biz bize yeteriz' kampanyasına yoğun destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz

Türkiyem" yardım kampanyasına yoğun destek geldi. Siyaset, iş dünyasından
isimlerin yanı sıra çok sayıda kamu yöneticisi de kampanyaya katıldı.
Kaynak | ntv.com.tr

3 kamu bankasından geliri 5 binin altında olana kredi desteği
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aylık hane geliri 5 bin liranın altında
olan bireysel müşteriler için 6 ayı ödemesiz 10 bin liraya kadar kredi desteği
verecek. Başvurular 1 Nisan'da başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı
adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek
olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin
altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye
aldık" dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

BDDK'dan kredi kartı ödemelerine kolaylık
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni tip corona virüs (Kovid-19)
nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni
kararlar aldı. Buna göre, Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari
ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi. Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen
vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem
tanımlanabilmesine imkan sağlandı.
Kaynak | posta.com.tr

Corona virüs nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği yüzde 88 azaldı
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), yeni tip corona virüs
(covid-19) salgını nedeniyle Avrupa şebekesindeki uçuş trafiğinin yüzde 88
azaldığını bildirdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

IMF: Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil
Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, IMF'den
yardım isteyen ülkeler arasında Türkiye ve Rusya'nın bulunmadığını bildirdi.
Kaynak | ntv.com.tr

İş dünyası temsilcileri: Covid-19'a karşı birlikte başaracağız

Covid- 19 salgını karşısında alınan olağanüstü önlemlerin çapı genişlerken, iş
dünyası ve sektör temsilcileri de, "birlikte başaracağız" mesajı veriyor. İş
dünyasından temsilciler, yaptıkları açıkamalarda, alınan önlemler arasında
ekonominin çarklarının dönmesini sürdürmesi için birlikte hareket edeceklerini
söylüyor.
Kaynak | sabah.com.tr

Mansur Yavaş: Ekonomik destek paketi devrede!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Dayanışma İçin 6
Milyon Tek Yürek' bağış kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu
süreçte işini veya gelir kaynaklarını kaybeden Ankaralıların ekonomik olarak
desteklenmesi gerektiğini ifade eden Yavaş, "Bu nedenle şimdilik iki ayaktan
oluşan bir 'Ekonomik Koruma Paketi'ni bugün itibariyle hayata geçiriyoruz."
dedi.
Kaynak | sozcu.com.tr

Petrol fiyatları 17 yılın dibini gördü
Petrol fiyatları, corona virüs nedeniyle talebin düştüğü bir ortamda arzın
artması ile birlikte 17 yılın en düşüğüne geriledi. NYMEX ham petrol 20
doların altına gerilerken brent petrol 23 dolara kadar çekildi.
Kaynak | ntv.com.tr

Alibaba'dan Avrupa'ya acil tıbbi yardım
Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, kurucusu olduğu Jack Ma
ve Alibaba Vakfı'nın, 177 ülkede 35 bin can kaybına neden olan koronavirüs
(Covid-19) salgınıyla mücadele için Avrupa'ya acil tıbbi yardım göndereceğini
açıkladı.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
44 ilde 73 merkez 'covid-19 tanı laboratuvarı' olarak yetkilendirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 44 ilde 73 merkezin "Covid-19
tanı laboratuvarı" olarak yetkilendirildiği duyuruldu.
Kaynak | haberler.com

Anne adaylarına özel acil yardım ambulansı
MAMAK Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında
anne adaylarının gebelik sürecinin sağlıklı şekilde tamamlayabilmesi için acil
yardım ambulansı hizmetini hayata geçirdi. Koronavirüse (Covid-19) karşı
Mamak Belediyesi yeni bir hizmet daha başlattı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Aydın'da tarım işçilerine korona virüs tedbiri
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım sektöründe çalışan
işçilerin Korona virüse karşı korunması için toplantı düzenlendi.
Kaynak | haberler.com

Banka önlerinde 1 metre kuralı
Bilecik'te banka giriş ve ATM önlerine 1'er metre aralıklar vatandaşların
beklemesi için daire ve şeritler çizildi. Daire ve şeritlerin dışına çıkanlar
güvenlik görevlileri tarafından uyarılıyor.
Kaynak | haberler.com

Başkent'te toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sayısı yüzde 84 azaldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele
kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yoğun
temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.
Kaynak | haberler.com

Corona virüse karşı 'kepenk' önlemi
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyündeki Orta Mahalle'de yaşayanlar,
corona virüs salgını nedeniyle yerleşim yeri girişini otomatik kepenk ile
kapattı. Mahallede sadece yaya girişine izin verilirken, kepenk, yabancıların
girmemesi için gece gündüz kapalı tutuluyor.
Kaynak | haberler.com

Covid-19'a yerli sermaye 'siperi'
Dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki
yerini koruyor. Öncü Dental markası Dentac, virüsten korunmak için evlere
kapandığımız şu günlerde maskenin tamamlayıcı ürünü olarak kabul gören
yüzde 100 yerli 'Siperlik' geliştirdi. Üretim bandından yeni çıkan ürün, iç
piyasadan 600 bin adet sipariş aldı.
Kaynak | haberler.com

Çanakkale'de sahil boyu barikatlarla kapatıldı
Çanakkale'de yeni tip korona virüs salgını sebebiyle kordon ve sahil boyu
polis barikatlarıyla yaya trafiğine kapatıldı.
Kaynak | haberler.com

Hastane personeli kendi maskesini üretti
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Devlet Hastanesi personeli kendi
imkanlarıyla maske yaptı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19)
salgınına karşı tedbirler alınırken, Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet
Hastanesi çalışanları virüsle mücadelede kendi imkanlarıyla maske yaptı.
Virüsle mücadelede en çok ihtiyaç olan cerrahi maskeleri hastane personeli
elde ettikleri çeşitli materyallerle üretip, kullanmaya başladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

İzmir basınından ortak 'evde kal' manşeti
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın Korona virüs'ün
(Covid-19) yazılı basına "Evde Kal, Sağlıkla Kal" ortak manşet çağrısı, İzmir
yerel medyasından tam destek gördü.
Kaynak | haberler.com

Havalimanlarında sıkı tedbirler
Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına yönelik, yeni tip koronavirüs (Covid-19)
tedbirleri kapsamında düzenlemeler yapıldı. Yapılacak seyahatlere
kısıtlamalar getirilirken, bu kısıtlamalara uymayanlara para ve hapis cezası
verilecek.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 723 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye
yayılan yeni tip Corona Virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi
sayısı 723 bini aştı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

AB, corona virüs tedbirlerini onayladı
Avrupa Birliği (AB), yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 37 milyar
euroluk fon kurulması ve uçuş izin kurallarının askıya alınmasını içeren acil
tedbirleri onayladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Avrupa'da corona virüsten en genç ölüm
Portekiz'de 14 yaşındaki Vitor Godinho, Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle
hayatını kaybetti. Sedef (psoriasis) dışında bir hastalığı bulunmayan çocuğun
virüs nedeniyle hayatını kaybeden Avrupa'daki en genç kişi olduğu belirtildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

ABD'de can kaybı 2 bin 475'e çıktı
Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsün merkezi olan ABD'de vaka sayısı
140 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 500'e yaklaştı. ABD
Başkanı Donald Trump tedbirlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Kaynak | ntv.com.tr

Çin'de korona virüs salgınında 31 yeni vaka tespit edildi
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, 31 yeni korona virüs
(Covid-19) vakasının daha tespit edildiği ifade edildi. Vakalardan birinin
Gansu eyaletinde görüldüğü, 30 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu

bildirildi. Toplam tespit edilen vaka sayısının 81 bin 470'e yükseldiği ülkede,
yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı da 723'e ulaştı. Açıklamada, salgın
nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölümlerin tamamının salgının
merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiği belirtildi. Ülkede
salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 3 bin 304'e
ulaştığı kaydedildi.
Kaynak | sabah.com.tr

İran'da koronavirüsten 117 kişi daha hayatını kaybetti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. Koronavirüs
vakalarında en çok artışın görüldüğü ülkelerin arasında yer alan İran'da son
24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybetti. İran'da görülen son vaka
sayısıyla birlikte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 2 bin 757'ye yükseldi.
Kaynak | haberler.com

İtalya'da covid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
İtalya'da korona virüsü tespit edilen kişi sayısı toplamda 101 bin 739 olurken,
ölenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 11 bin 591'e yükseldi.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

İngiltere'de nüfusun dörtte biri test edilecek
İngiltere'de karantina süresini kısaltmak için yetkililer 17 milyon test
alacaklarını duyurdu. Nisan ortasında yapılması planlanan testlerin,
parmaktan alınan bir damla kanla 15 dakikada sonuç verdiği ifade edildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

İran'da corona virüs krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor
Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin hayatını
kaybettiği İran'da salgının en az 2 ay daha ciddi düzeyde etkili olması
bekleniyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

New York'ta corona virüsten ölenlerin sayısı 1000'i geçti
New York'ta yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 1000'i aştı.

Kaynak | ntv.com.tr

Almanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı
15'e çıktı
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre Berlin, Tübingen ve Gelsenkirchen
bölgelerinden 3 Türk vatandaşı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu
ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden
Türklerin sayısı 15'e yükseldi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Arap ülkelerinde corona virüs ölümleri artıyor
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı
Fas'ta 29'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5'e yükselirken, Suudi
Arabistan ülkedeki vaka sayısının 1453'e Umman ise 179'a çıktığını duyurdu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Çin'de hayvan pazarları yeniden açıldı
Çin'in Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı
bildirildi.
Kaynak | haberler.com

'Kilise toplantısı salgının kaynağı' iddiası
Fransa'da geçen ay Mulhouse kentindeki bir kilisede düzenlenen dini
toplantının binlerce yeni tip koronavirüs (Covid 19) vakasının kaynağı olduğu
iddia edildi.
Kaynak | Cumhuriyet

'Korona'ya 1 dakikada radyolojik tespit!
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, geliştirilen yapay zeka
programıyla, 1 dakikada radyolojik koronavirüs tanısı belirleyen sistemi
tanıtarak, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti. Program hakkında bilgi veren
Taşdoğan, Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde çalışır hale getirilen
programla, tomografi ile hastanın en kısa sürede teşhis edilerek, zaman kaybı
olmadan doğrulama testi yapılıp, tedaviye başlanabileceğini söyledi.
Taşdoğan, ''Tanıttığımız yapay zeka, radyolojik tanı koyma becerisi dünyada
en yüksek performansı gösteren ilk üç uygulamada yer almakta ve Türkiye'de

bir ilk olma özelliğine sahiptir'' diye konuştu
Kaynak | haberturk.com

'Okmeydanı' corona virüs nedeniyle erken açıldı
İstanbul'un en eski hastanelerinden yarım asırlık geçmişiyle sağlık
hizmetlerinin sembollerinden olan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 4
yıl süren inşaat çalışmalarının ardından yeni binasına bugün kavuştu. Corona
virüs salgını ile mücadele edilen günlerde hastanenin hizmete girişi,
planlanandan öncesinde gerçekleşti.
Kaynak | ntv.com.tr

ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi
ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, yeni tip corona virüs
(covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'na ulaştı.
Kaynak | milliyet.com.tr

ABD'de covid-19 ile mücadele için sıtma ilaçlarına onay
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olası yararının, riskinden daha fazla
olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların yeni tip Corona virüs (Covid-19)
tedavisinde kullanımına onay verdi.
Kaynak | ntv.com.tr

Ağrı'da sağlık çalışanları için iki yurt tahsis edildi
Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, korona virüsü ile mücadele eden
ve hastalığı ailelere bulaştırmaktan korktukları için eve gitmek istemeyen
sağlık çalışanları için yurt ayarlandığını söyledi.
Kaynak | haberler.com

Ali Koç: Ülke olarak omuz omuza mücadele etme zamanı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Esas önemli olan hep beraber neler
yapabileceğimizdir. Herkese eşit mesafede olan bu virüs, bu küresel salgın
aslında hepimizin aynı gemide olduğumuzu hatırlatması açısından da önemli
buluyorum. Zira şimdi ülke olarak topyekun, omuz omuza mücadele etme
zamanı" dedi.
Kaynak | haberler.com

Alman otomotivine Corona virüs darbesi
Dünyayı saran Corona virüs salgınının birçok sektörü olduğu gibi otomotivi de
vuracağı belirtildi. Almanya'da en az 100 bin kişinin işinden olacağı
belirtilirken, sektördeki iyileşmenin en az 10 yılı bulacağı tahminleri yapılıyor.
Kaynak | haberler.com

Ankara'da 18 sağlık personeli koronavirüse yakalandı
Ankara Tabip Odası, Ankara'da 18 sağlık çalışanın koronavirüs testinin pozitif
çıktığını duyurdu.
Kaynak | a24.com.tr

Birleşmiş Milletler'in 100 çalışanında corona virüs tespit edildi
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı
günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100
BM personelinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Corona günleri kitap siparişini artırdı
Kişisel izole süreci kitap okuma alışkanlığını artırdı. Son 15 gün içerisinde
online kitap siparişlerinde yüzde 50'lik artış yaşandı. 'Evde Kal' çağrılarına
uyan okuyucular, kitap teminlerini internet üzerinden sağlıyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Covid-19 tedavisi gören Fatih Terim taburcu oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Covid-19)
teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. 23 Mart'ta hastaneye
yatan teknik direktörün tedavisi evinde devam edecek.
Kaynak | haberler.com

Eski Bakan Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan CHP'li eski bakan Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer
Çulhaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kaynak | haberler.com

Facebook, corona virüs bilgi merkezi'ni Türkçe olarak hayata geçirdi
Facebook, Corona virüsle ilgili en doğru bilgileri sağlamak için, Koronavirüs
(COVID-19) Bilgi Merkezi"ni Türkçe olarak hayata geçirdiğini duyurdu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Hindistan'da sıra dışı corona virüs önlemi: 14 gün boyunca ağaçlarda yaşayacaklar
Hindistan'ın Chennai şehrinden Batı Bengal'deki Purulia bölgesine dönen yedi
köylü, corona virüs önlemleri kapsamında gidecek başka yerleri olmadığı için
kendilerini ağaçlarda karantinaya aldılar. Köylüler 14 gün boyunca ağaçlardan
inmeyecek.
Kaynak | ntv.com.tr

İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'ın Rezevi Horasan iline bağlı Türbetcam ilçesinde 3 günlük bir bebekte
koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, corona virüs
nedeniyle yarından itibaren 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında
sokağa çıkma yasağı kararı aldı.
Kaynak | posta.com.tr

Kraliçe'nin yardımcısına corona virüs teşhisi kondu
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in yakınında çalışan yardımcılarından birinde
Corona Virüs (Covid-19) teşhisi konması Kraliçe'nin sağlığı konusunda
korkuları beraberinde getirdi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

17 bin civarında solunum cihazı var
Hastanede yatarak tedavi görmesi gereken ileri düzey COVID-19 hastaları
için solunum cihazı ve yoğun bakım üniteleri önemli. Türkiye'de 24 bin 71

yetişkin yoğun bakım yatağı var. Mevcut solunum cihazı sayısı 17 bin
civarında. Sağlık Bakanlığı yerli firmaya sipariş edilen 5 bin solunum cihazının
2 bininin nisan sonunda teslim edileceğini açıklamıştı.
Kaynak | Posta

Koronalı kişiyi hastanede neler bekliyor?
Türkiye'de son birkaç gün içinde test sayısında ciddi bir artış var. Sayı giderek
artıyor. Testler hazır bir kit nalinde geliyor. Hastanın ağız ve burundan alınan
örnekler PCR cihazı denen bir makine içine yerleştiriliyor ve sonuç bekleniyor.
Kaynak | Posta

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
'Koronavirüs hamilelik sırasında bebeğe bulaşmıyor'
Kocaeli'de bir hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.
Yıldız Ayhan Tunçay, koronavirüsle ilgili genel kuralların hamileler için de
geçerli olduğunu belirterek, "Bugüne kadar gebelik sırasında Kovid-19'a
yakalananlarda anne karnında hastalığın bebeğe geçtiği henüz
saptanmamıştır" dedi.
Kaynak | haberler.com

'Hayvandan insana, insandan hayvana koronavirüs geçmez'
Bursa'da veteriner hekim Osman Çağlar Ortanca, "Köpekten köpeğe, kediden
kediye geçen koronavirüs, insana geçmez. İnsanlardan koronavirüs de
hayvanlara geçmez. Koronavirüsü olan insan, köpeği sevdiğinde bizler de o
köpeğe temas edersek bu şekilde virüse maruz kalabiliriz" dedi.
Kaynak | haberler.com

Corona korkusunun yol açtığı 7 önemli sağlık sorunu
Corona virüs gündemimizden düşmüyor. Her gün başka bir bilginin
paylaşıldığı, gelişmenin yaşandığı şu günlerde 'Koranayak olduk', 'Paranoyak

olduk' gibi cümleleri daha çok duyar olduk. Hastalığın özellikleri dışında
sürekli okuduğumuz haberler, sosyal medya, iletişim kanallarında maruz
kaldığımız yanlış ve korkutucu bilgiler de bu kaotik duygudurumunu artırıyor.
Coronafobinin vücudumuzda hem psikolojik hem de fizyolojik olarak yol açtığı
7 önemli sorunu, Uzman Psikolog Sena Sivri anlattı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Corona virüsün bugüne kadar bilinmeyen belirtisi: Pembe göz
Ateş, öksürük ve nefes darlığının ardından corona virüsün bugüne kadar
bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi. ABD'deki yapılan araştırmaya göre her
30 hastadan 1'inde, göz akının iltihaplanması olan ve 'pembe göz' olarak da
bilinen konjoktivite rastlandı.
Kaynak | posta.com.tr

Japon bilim adamlarından açıklama: Hapşırırken dikkat edin
Milyonlarca kişinin merak ettiği koronavirüs hava yoluyla bulaşır mı? sorusu
üzerine Japon bilimadamlarından kritik bir açıklama geldi. Şu ana dek
koronavirüsün (Covid-19) kişinin öksürme veya hapşırmasıyla ortaya çıkan
damlacıklarla ve temas yoluyla yayıldığı ifade ediliyor. Japon bilim insanları,
bir bulaşma yolunun daha olduğunu duyurdu. Uzmanlar, virüsün bu kadar
hızlı yayılmasının sebebinin havada asılı kalan 'mikropartiküller' olduğunu öne
sürdü.
Kaynak | dha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
Alparslan Türkeş'i anma programı iptal edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın,
"Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da
düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir" dedi.
Kaynak | aksam.com.tr

Olimpiyatta yeni tarih
Yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle geçen hafta 2021 yılına ertelendiği
duyurulan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tarihi belli oldu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), organizasyonun 23 Temmuz-8 Ağustos
2021 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı Japonya'da yapılacak
olimpiyatlar '2020 Tokyo' adıyla düzenlenecek.
Kaynak | Korkusuz

