Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Ülkemizdeki korona vakası arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam ülkemizde 12 kişide daha
koronavirüs görüldüğünü söyledi. Böylece vaka sayısı 18'e çıktı. Dünyada
ölenlerin sayısı ise 6 bini aştı. Önceki gün umreden dönen 10 bin 330 kişi,
Ankara ve Konya'daki 5 öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Karantinadan
kaçmaya çalışanlar oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önlemlere 'tavizsiz'
uyulmasını istedi.
Kaynak | Posta

Umreden dönenler karantinaya alındı
Umre amacıyla Suudi Arabistan'a giden Türk vatandaşlarıyla ilgili Gençlik ve
Spor Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Ankara ve
Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi
boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci
başlamıştır" açıklaması yaptı.
Kaynak | Dünya

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Corona virüsü yumurta üreticisini de vurdu, iflaslar başladı
Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgını Türkiye'de yumurta
sektörünü de zora soktu. Corona virüsü salgını nedeniyle sınır kapılarının
kapatıldığını ve ihracat yapamadıklarını belirten Konya Yumurta Üreticileri
Birliğini (YUM-BİR) Başkanı İsmail Saraçoğlu, "Sınıra gönderilen yumurta
TIR'larımız geri gönderildi. Bu sebeple üretim fazlası yumurtalar ülke içinde
kaldı. Şu an yumurtanın kolisi 6-7 liraya kadar düşmüş durumda. Tavuklar için
ithal ettiğimiz yem ve proteinleri de alamıyoruz. Üreticilerimiz tavuklarına
bakamadığı için 1 ay içerisinde 6 milyon tavuk kesime gönderildi, 6 tavuk
çiftliği ise kapatıldı" dedi.
Kaynak | sozcu.com.tr

Fahiş fiyat uygulayan firmalara disiplin cezası
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 'TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,
koronavirüs ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında fahiş
artışlar yapan firmalar hakkında disiplin cezası uygulayacaklarını söyledi.
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara,
ise salgını nedeniyle fahiş fiyat uygulayanların tespit edilip
cezalandırılmasında vatandaşa önemli görev düştüğünü belirtti.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
Eğlence yerlerine virüs önlemi
İçişleri Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve
gece kulüplerinin faaliyetlerinin bugün saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle
durdurulacağını duyurdu.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Sarp Sınır Kapısı kapatıldı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, korona virüs ile ilgili
önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Tüm yurtta kütüphaneler kapatılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığından dünya genelinde hızla yayılan yeni tip
koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama
yapıldı. Açıklamada, bugünden itibaren 30 Mart'a kadar bakanlığa bağlı tüm
kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan
tüm etkinliklerin iptaline karar verildi.
Kaynak | Cumhuriyet

İstanbul taksileri virüse karşı dezenfekte ediliyor
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yeni tip
koronavirüse (Covid-19) karşı İstanbul'daki 17 bin 395 taksi ve yaklaşık bin
taksi durağında dezenfekte işlemine başladıklarını belirtti.
Kaynak | Dünya

Kitap Fuarı erken bitti
Bursa'da 7 Mart ta başlayan Bursa 18'inci Kitap Fuarı, yeni tip koronavirüs
(COVID-19) tedbirleri nedeniyle dün sona erdi. TÜYAP Bursa Fuarcılık
AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle
düzenlenen Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın
normal şartlar olsaydı 15 Mart saat 19.00'a kadar süreceği hatırlatıldı.
Kaynak | Hürriyet

Sinemada korona etkisi
Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı filmin vizyon tarihi
değişirken, bazı filmlerin çekimleri de durduruldu. Festivaller de ileri bir tarihe
ertelendi.
Kaynak | Milliyet

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
ABD'de ağır bilanço: 58 ölü
ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısının 2 bin 700'ü
geçtiği ve ölü sayısının ise 58'e yükseldiği bildirildi. Ülkedeki koronavirüs
salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı
güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı
artmaya devam ediyor.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a çıktı
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı
10'a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 5 bin 54 olarak açıklandı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü tespit edildi
Azerbaycan'da 4 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin
ardından ülke genelindeki vaka sayısı 16'ya yükseldi.
Kaynak | sozcu.com.tr

Çin'de Corona Virüs salgınında ölü sayısı 3 bin 199 oldu
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle
son 24 saatte hepsi Vuhan'da olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği
belirtildi. Açıklamada, Çin'de yeni tip Corona Virüs salgınında yaşamını
yitirenlerin sayısının 3 bin 199'a çıktığı, yine son bir gün içinde 20 yeni
vakanın tespit edildiği kaydedildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 288'e çıktı!
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan
edilen İspanya'da ölü sayısının 288'e çıktığı, vaka sayısının 7 bin 753'e
ulaştığı bildirildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit
edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.
Kaynak | Hürriyet

Macaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de koronavirüs teşhisi konularak Del-Pesti
Merkez Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Söz
konusu can kaybının ardından, Macaristan'ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
gerçekleşmiş oldu. Macaristan'da 32 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.

Kaynak | sabah.com.tr

NBA'deki corona virüs vaka sayısı 3'e çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons forması giyen Christian
Wood, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Yunanistan'da korona virüsünden 4. ölüm
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü
Yunanistan'da da can almaya devam ediyor. Ülkede yeni tip korona virüsü
(Covid-19) nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan 53 yaşındaki bir
hastanın solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede
virüs kaynaklı ölü sayısının 4'e ulaştığı, vaka sayısının ise 200'ü geçtiği
aktarıldı.
Kaynak | Cumhuriyet

İtalya'da Son 24 saatte 368 kişi öldü
Avrupa'nın Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkesi İtalya, salgınla
ilgili son verilerini güncelledi. Son 24 saatte ülkede 368 kişinin öldüğü 3590
kişinin ise enfekte olduğu bildirildi.
Kaynak | patronlardunyasi.com

Güney Kore'de bilanço artıyor
Güney Kore'de hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.
Kaynak | Cumhuriyet

İran'da can kaybı artıyor
İran'da 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 724'e, virüs taşıdığı
tespit edilenlerin sayısı ise 13 bin 938'e yükseldi. ABD'de vaka sayısının 2 bin
700'ü geçtiği ve ölü sayısının ise 58'e yükseldiği bildirildi.
Kaynak | Cumhuriyet

Özbekistan'da ilk vaka
Özbekistan'da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Kaynak | Cumhuriyet

Hollanda'da ölü sayısı arttı
Hollanda'da 8 olan ölü sayısı 12 artarak 20'ye çıktı.
Kaynak | Cumhuriyet

Fransa'da ticari mağazalar kapandı
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 91'e
yükselmesi üzerine, kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market,
banka ve eczaneler dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren
kapatılmasına karar verildi.
Kaynak | Cumhuriyet

Ölü sayısı 6 bine dayandı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 833'e, virüs
bulaşmış hasta sayısı 156 bin 396'ya yükseldi. 73 bin 968 kişi de tedavi edildi.
Virüs kaynaklı ölü sayısının 91'e çıktığı Fransa'da eczane, süpermarket
dışında bütün sosyal hayat durduruldu.
Kaynak | Cumhuriyet

Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada koronavirüs testi
yaptırdığını duyurmuştu. Trump'ın koronavirüs (Covid-19) testinin negatif
çıktığı bildirildi.
Kaynak | Sözcü

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
Koronavirüs aşısı ve tedavisi yakın

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak
çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz "Koronavirüs konusunda
inanılmaz bilimsel ilerleme var, tedavi ve aşıda çok kısa sürede başarı
gösterilecek"dedi.
Kaynak | Hürriyet

Ateş için Iboprofen kullanmayın
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Covid-19 şüphesiyle alman Iboprofen
içeren anti enflamatuar ilaçların alınmasının durumu daha da kötüleştirdiği
uyarısı yaptı. Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüksek ateşle
virüs taşıdığı şüphesi içinde olanların kesinlikle grip semptomlarını azaltmak
için ağrı kesici olarak kullanılan Ibuprofen ilacını kullanmamasını istedi.
Kaynak | Dünya

