Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
22 can kaybı 786 yeni vaka
Türkiye'de dün 786 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, 22 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 165 bin 555 olurken, tedavisi tamamlananların sayısı 129
bin 921'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük
Koronavirüs Tablosu"nun verilerine göre dün 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye
Kovid-19 tanısı konuldu. 22 hasta vefat etti, 974 hasta ise iyileşti. Toplam test
sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585
olarak kayıtlara geçti.
Kaynak | Milliyet

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca
sokağa çıkma yasağı getirilen 18 yaş altı çok sayıda kişi, sıcak ve güneşli
havanın da etkisiyle sokağa çıkmak istiyor. İçişleri Bakakanlığı'ndan
yayınlanan genelgeye göre 18-20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma
yasağı kaldırıldı. 18 yaş altı için ise devam ediyor.
Kaynak | hurriyet.com.tr

4 ay sonra maskeli maskeli MGK
Başkan Tayyip Erdoğan, Ankara mesaisinin ilk gününde 4 ay sonra yapılan
MGK toplantısına başkanlık etti. Koronavirüs ile mücadele süreci Milli Güvenlik
Kurulu'nda özel olarak ele alındı. Savunma sanayiinin korona ile mücadele
kapsamında solunum cihazı, maske, ilaç ve dezenfektan üretimine ilişkin atmış
olduğu adımlar ve elde edilen başarı değerlendirildi.
Kaynak | Akşam

Koronavirüse karsı maskeli ve sosyal mesafeli açılış
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koronavirüs nedeniyle verilen 48 günlük
aranın adından mesaisine dün başladı. TBMM Başkanvekili Süreya Sadi
Bilgiç'in Başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, sosyal mesafe gereği vekiller
birer sandalye aralıklarla oturdu. Tüm Milletvekillerinin maske taktığı
görülürken, el sıkışmak istemeyen vekillerin kendilerine has yeni selamlaşma
yöntemleri geliştirmeleri dikkat çekti.

Kaynak | Akşam

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Dünya Bankası'ndan 'kalıcı hasar' uyarısı
Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının uzun vadede
gelişmekte olan ülkelerde kalıcı hasar bırakabileceğini ve potansiyel üretimle
iş gücü verimliliğini azaltabileceğini duyurdu.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek
Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, tüm dünyayı etkileyen
korona virüs pandemisi sürecinde ciddi ekonomik kayba uğrayan Soma'da
üyelerine verilen destekleri kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak | haberler.com

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
Polisten covid-19 önlemlerine sıkı takip
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınının, toplum sağlığı açısından
oluşturduğu riski en aza indirmek ve sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım
hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirildi.
Kaynak | haberturk.com

Bakan Kasapoğlu, spor tesislerinde uygulanacak tedbirleri duyurdu

Covid-19 ile mücadelede elde edilen başarı sonucu 1 Haziran tarihi itibariyle
başlayan normalleşme süreci ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı da,
Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile Bakanlığa bağlı spor tesislerinde
uygulanacak önlemleri belirledi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Covid-19 iş kazası sayılsın
SGK Başkanlığı yayımladığı genelge ile COVID-19 'un iş kazası ve meslek
hastalığı kapsamına alınamayacağını, hastalık olarak kayıtlara geçirilmesi
gerektiğini bildirdi.
Kaynak | Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 155 bini geçerken, 4 bin
370 kişi hayatını kaybetti, 66 bin 365 kişi de iyileşti.
Kaynak | haberler.com

Rusya'da corona virüs vaka sayısı 423 bini geçti
Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 423 bin
74'e, ölü sayısı 5 bin 37'ye ulaştı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Meksika devlet başkanı Lopez Obrador ülkesinde 'yeni normale' dönüşü başlattı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiği
ülkede iki aydır ilk kez kara yolu seyahati yaparak "yeni normale" dönüş
sürecini başlattı.
Kaynak | sabah.com.tr

Macaristan'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi üyesi
şirketlerin, iki ülkenin dostluğunun göstergesi olarak, Macaristana gönderdiği
yardım, düzenlenen etkinlikle Macar yetkililere teslim edildi. Macaristan
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine yardım eden ülkelerin
başında Türkiye ve diğer Türk cumhuriyetlerinin olduğunu söyledi.
Kaynak | aksam.com.tr

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 530'a yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı son 24 saatte 55 artarak 33 bin 530'a çıktı.
Kaynak | sabah.com.tr

İstanbul Valiliği'nde kritik ulaşım toplantısı
Toplantıda koronavirüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni
normal dönemde İstanbul'da toplu ulaşım faaliyetlerinde alınması gereken
önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu
adına Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Destek Komisyonu ve Kurul üyeleri tarafından
yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

İsrail'de son 1 ayın en yüksek koronavirüs vaka artışı
İsrail'de son 24 saatte 116 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit
edilirken, bunun son 1 ay içinde görülen en yüksek günlük yeni vaka sayısı
olduğu bildirildi.
Kaynak | karar.com

İran Sağlık Bakanı'ndan 'Salgın henüz kontrol altına alınmadı' açıklaması
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19)
henüz kontrol altına alınmadığını ve halkın mevcut şartları normal
zannetmemesi gerektiğini söyledi.
Kaynak | haberler.com

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 39 bin 369'a yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 324
artarak 39 bin 369'a çıktı.
Kaynak | haberler.com

Belçika'da corona virüsü vaka sayısı 59 bine yaklaştı
Belçika'da yeni tip corona virüsü (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 98
artarak 58 bin 615'e ulaştı. Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına 18
Mayıs'ta geçilmişti.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Adliyelere seri muhakeme ayarı
Adalet Bakanlığı, 143 cumhuriyet başsavcılığına gönderdiği yazıyla 1 Haziran
itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde dikkat edilmesi gereken temel
hususları paylaştı. Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle adliyelerdeki
sirkülasyonun azaltılması, kalabalığın önlenmesi ve fiziki temasın en aza
indirilebilmesi amacıyla cumhuriyet savcısı tarafından, şüpheliler, "seri
muhakeme" usulü hakkında bilgilendirilecek.
Kaynak | Milliyet

Fenerbahçe'de Kovid-19 test sonuçları negatif
Fenerbahçe'de dün A Takım futbolcularına, teknik ve idari heyete yapılan
koronavirüs (corona virüsü) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Kaynak | karar.com

ABD'deki Türklere tahliye uçuşu
Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk
vatandaşları için Chicago'dan 3 Haziranda özel sefer düzenleyecek. Yapılan
yazılı açıklamada, uçuşun biletlerinin ABD'deki tüm Türk vatandaşlarına
satışa sunulacağı belirtildi.
Kaynak | Akşam

Anneleri koronavirüse yakalanan Türk aile, Mısır'dan ambulans uçakla getirildi
MISIR'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Kader Biçer (38) ile koronavirüs
belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve 3 çocuğu, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği
ambulans uçakla Kahire'den alınıp Türkiye'ye getirildi.

Kaynak | haberturk.com

65 yaş üstü karavancılar doğaya kavuşmak istiyor
Yıllarını kamp ve karavan turizmine adamış 65 yaş üstü karavancılar,
normalleşme sürecinin başlamasının ardından, doğa ile kucaklaşmak ve daha
sağlıklı yaşamak için, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla
CİMER'e başvuruda bulundu.
Kaynak | aa.com.tr

Formula 1'de yeni takvim
Koronavirüs nedeniyle takvimini değiştiren Formula 1'de tamamen Avrupa'da
yapılacak ilk 8 yarışın tarihleri belli oldu. Resmi açıklamaya göre, 2020
sezonu Avusturya'da başlayacak. Spieiberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve 12
Temmuz tarihlerinde üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak.
Kaynak | Milliyet

ABD'de Kovid-19'a yakalanan Türkler yaşadıklarını anlattı
ABD'de Kovid-19'a yakalanan Türkler, atlattıkları hastalık dönemini ve
edindikleri tecrübeleri AA muhabiriyle paylaştı.
Kaynak | aa.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinden Covid-19 eğitimi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı
tarafından kurulan bilim kurulu, Antalya Manavgat'ta bulunan bir otelde
Türkiye'de ilk defa uygulamalı Covid19 eğitimi verdi.
Kaynak | haberturk.com

Kovid-19 hastalığını atlatanlar sağlıklı kişilerden farksız

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr.
Recep Tekin, korona virüsü atlatmış insanların sağlıklı insanlardan farksız
olduğunu belirterek, bu kişilere karşı dışlayıcı davranılmaması gerektiğini
söyledi.Tekin, "Bu kişilere karşı dışlanma, uzak durma ya da geri durma gibi
bir durum olmamalı" dedi.
Kaynak | Akşam

Koronavirüs kalıcı hasar bırakabilir
Koronavirüsün belirti göstermediği kişilerde de kalıcı rahatsızlık riski yarattığı
belirtildi. İtalya'daki Pavia Bilim Enstitüsü Kardiyoloji Başkam Prof. Roberto
Pedretti, hastalığın başta kalp ve akciğer olmak üzere kahcı hasar
bırakabileceğini söyledi. Pedretti, "Şu an yaşanan buz dağının yalnızca
görünen yüzü" dedi.
Kaynak | Sözcü

'Aşırı kolonya ve dezenfektan kullanmayın' uyarısı
Doç. Dr. Engin Şenel, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde aşırı kolonya ve
dezenfektan kullanımına bağlı olarak özellikle el egzamalı hasta sayısında
artış gözlemlendiğini belirterek, "El egzaması problemi yaşayan vatandaşımız
sağlık probleminin ilerlemesini beklemeden uzmana danışmaya özen
göstermedir. Aksi halde hem hastalığın kliniği ağırlaşabilir hem de tedavi
uzayabilir." dedi.
Kaynak | cnnturk.com

