Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Sağlık Bakanı Koca yeni koronavirüs vakalarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısına
ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca'nın
bilgilendirmesine göre, bugünkü vaka 1.704, vefat sayısı ise 16 oldu. Böylece
corona virüsten yaşamını yitiren kişi sayısı 108'e ulaştı.
Kaynak | sabah.com.tr

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan coronavirüs tedbirlerine ilişkin flaş açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Coronavirüs tedbirlerine ilişkin flaş
açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, alınan tedbirleri ve uygulamayı canlı
yayında anlattı. Soylu açıklamasında, "Hep beraber sorumlu duyarlı olmalıyız.
Buraya arkadaşlarımıza kolaylık dilemek, buradaki durumu gözlemlemek için
buraya geldim. Tüm bunları takip ediyoruz. Vatandaşımıza bugün sabahtan
itibaren hareketliliği takip ettik. Sahil kenarları, şehirler arası yolculuğu, toplu
taşımayı. Toplu taşımada %90 hareketin durduğunu gördük." dedi.
Kaynak | sabah.com.tr

Yurt dışında 50 Türk hayatını kaybetti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk
vatandaşının Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak | Sabah (Avrupa)

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
IMF Başkanı: Resesyona girdiğimiz belirginleşti
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip
koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin bu yıl resesyona
girdiğini söyledi.

Kaynak | yurtgazetesi.com.tr

Eczacılara destek paketi
Ankara Eczacılar Odası (AEO) risk grubunda olan eczacıların koronavirüs
hastalığına yakalanması durumunda yaşayacakları olumsuzlukların önününe
geçmek için özel bir destek paketi hazırladı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
İstanbul'da corona virüsü toplantıları
İstanbul Valiliği'nde İl İdare Kurulu, AFAD'da da pandemi toplantısı
düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği corona virüsü
başlıklı toplantılara İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan
ve diğer yetkililer de katıldı. Vali Yerlikaya, otobüsle şehir dışına izinsiz
çıkışların, sahiller, mesire ve piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak,
spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin, kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör
balıkçılık uğraşlarının durdurulduğu açıklandı.
Kaynak | sozcu.com.tr

THY'den iç hat seferlerine koronavirüs sınırlandırması
Türk Hava Yolları (THY) tüm yurt dışı yolcu seferlerini durdurdu. İç hat
seferlerini ise bugünden itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirlere
olacak şekilde sınırlandırdı.
Kaynak | aksam.com.tr

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında covid-19'a karşı alınan tedbirleri iki hafta
uzattı
Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz
kurumlarında yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirleri iki hafta
uzattı.

Kaynak | iha.com.tr

112 ambulanslarının hijyeni Büyükşehir'e emanet
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Corona Virüs (COVID19) salgınına karşı
yoğun mesai harcayan 112 Acil ambulanslarının dezenfektesine başladı.
Büyükşehir, kentte bulunan bütün ambulansların hijyenini sağlayacak.
Kaynak | haberturk.com

Ümraniye Belediyesi, dezenfekte ettiği 35 bin kitabı evlere tek tek dağıtacak
Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüse (COVID-19) karşı önlemlerini
almaya devam eden Ümraniye Belediyesi, okulların tatil olması sebebiyle
okullarına gidemeyen öğrenciler için dezenfekte edilmiş 35 bin adet kitabı kapı
kapı gezerek evlerine dağıtacak.
Kaynak | milliyet.com.tr

Akkuyu Nükleer A.Ş. korona virüsle mücadele önlemlerini arttırıyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında korona virüs (Covid-19)
salgınıyla mücadeleye yönelik önleyici tedbirlerin artırıldığı bildirildi.
Kaynak | haberler.com

Beşiktaş'ta 'halk sağlığı dijital yönetim merkezi' hizmete başladı
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgının artmasıyla birlikte
yapılan çalışmaların tek bir merkezden yürütüleceği 'Halk Sağlığı Dijital
Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdi.
Kaynak | haberler.com

Tuzla'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Tuzla Belediyesi, Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19)
salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak | haberler.com

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Corona virüs salgınında ölü sayısı 27 bin 365'e yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (corona virüs) nedeniyle
hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 27 bin 365'e, virüs bulaşan
hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 597 bin 335'e yükselirken; 131 bin
712 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 3 bin 288 kişi
yaşamını yitirirken; 64 bin 547 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Irak'ta Korona vaka sayısı 506'ya yükseldi
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2 haftadır sokağa çıkma
yasağının uygulandığı Irak'ta vaka sayısı 506'ya yükselirken 42 kişinin
hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kaynak | iha.com.tr

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 3 bin 619'a yükseldi
İsrail'de, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 bin 619'a
ulaştı.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 159 kişide daha Kovid19 tespit edildiği belirtildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

İspanya'da 24 saatte 832 kişi öldü
İspanya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 690'a yükseldi. Ülkede bir
günde 8 binden fazla vaka kaydedildi, vaka sayısı 72 bin 248'e çıktı.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 517'ye çıktı
İran'da, son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 139 kişinin daha
hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 517'ye yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı
Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 76 kişide
yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 35 bin
408'e çıktığını duyurdu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Avustralya'da kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Avustralya'da yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı
14'e, vaka sayısı da 3 bin 635'e çıktı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı bin 711'e yükseldi
ABD'de korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 104 bin 839'a
yükselirken, ülke genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin
711'e ulaştı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 351'e çıktı
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 351'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 50 bin 871 olarak açıklandı.
Kaynak | haberler.com

Coronavirüsle mücadele kapsamında Rus ordusu, İtalya'ya geldi
İtalya'da giderek artan coronavirüs vaka ve ölü sayılarını azaltmak amacıyla
Rus ordusu İtalya'ya geldi. Putin tarafından İtalya'ya gönderilen askeri
uzmanlar; Bergamo kentine ulaştı.
Kaynak | ahaber.com.tr

ABD'de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi
Beş dakika içinde kişinin koronavirüs sonucunu veren test kitinin ABD Gıda ve
İlaç Dairesi'nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi. Medikal cihazlar
üreticisi Abbott tarafından yapılan açıklamada, şirketin laboratuvarlarında
geliştirilen "Abbott ID NOW COVID-19" olarak adlandırılan test kitinin
koronavirüsün genom dizilişlerini test ederek en hızlı moleküler test sağladığı
ve 5 dakika içerisinde koronavirüs sonucunu verdiği belirtildi.
Kaynak | aksam.com.tr

KKTC'de ilk ölüm
KKTC'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta yaşamını

yitirdi. 67 yaşındaki Alman erkek turistin, KOAH ve hipertansiyon rahatsızlığı
olduğu belirtildi.
Kaynak | Cumhuriyet

Rusya sınırlarını kapatıyor!
Rusya'nın 30 Mart tarihinden itibaren sınırlarını kapatacağı belirtildi. Rusya'da
toplam corona virüsü vaka sayısı 1264 olarak kayıtlara geçerken toplam ölü
sayısının da 4 olduğu belirtildi.
Kaynak | sozcu.com.tr

Almanya'da korkutan uyarılar
Koronavirüs krizi nedeniyle Almanya'da da aynı İtalya'da olduğu gibi kimin
solunum cihazına bağlı olarak yaşatılıp kimin yaşatılmayacağı konusundaki
kararı doktorlar vermek zorunda kalabilir. Almanya'da yatak kapasitesinin
artırılmasına karşın kısa süre içinde yeterince yoğun bakım kapasitesi
oluşmayacağına dikkat çeken uzmanlar, "Doktorlar, bu durumda ölümle
yaşam arasında karar vermek zorunda'' dedi.
Kaynak | Sabah (Avrupa)

Avrupa korona virüse ilaç arıyor
Korona virüs salgınının neden olduğu COVID-19 hastalığının tedavisi için
Avrupa'da dört deneysel yöntemin klinik denemelerine başlandı.
Kaynak | haberler.com

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Evde Tut' çağrısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, korona virüsle bugüne kadar yapılan
mücadele zaaflar yaşandığını belirterek, karantina çağrısında bulundu. 9
maddelik yeni bir açıklama yayınlayan Kılıçdaroğlu, 'Artık sorun 'evde kal'
aşamasından 'evde tut' aşamasına geçmiştir. Bir an önce iktidarın bu
önlemleri alması gerekmektedir' ifadelerini kullandı.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Bulgaristan'da corona virüsten 5'inci ölüm
Bulgaristan'da Bansko kayak merkezinde çalışan 55 yaşındaki bir erkek kişi
koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölü sayısının 5'e yükseldiği ülkede,
313 koronavirüs tespit edilen vaka bulunuyor.

Kaynak | hurriyet.com.tr

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: AB, koronavirüs krizinin başında boşlukta
kaldı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin yeni tip
koronavirüs (Covid-19) krizinin başlangıcında üye ülkelerin tek taraflı
davranmasından dolayı 'boşlukta' kaldığını, birliğin bu krizde kendini yeniden
keşfetme şansı olduğunu söyledi.
Kaynak | haberler.com

101 yaşındaki covid-19 hastası koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı
İtalyan medyası tarafından 'Bay P' olarak adlandırılan 101 yaşındaki Covid-19
hastası İtalyan iyileşerek taburcu oldu.
Kaynak | haberler.com

Rusya'dan 'korona ateşkesi' önerisi
Koronavirüs gündemli G-20 zirvesinde 20 ülke liderinin salgınla ilgili somut
kararlar alamaması üzerine Rusya, Birleşmiş Milletler üzerinden harekete
geçti. Rusya, BM Genel Kuruluna 6 maddelik plan sunarak, 2014 yılından bu
yana Batı ile Rusya arasında yaptırımlar yoluyla devam eden soğuk savaşa
ara verilmesini talep etti.
Kaynak | Hürriyet

BUDO seferleri corona virüs tedbirleri kapsamında durduruldu
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, corona virüs tedbirleri
kapsamında geçici süreyle durduruldu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Asılsız koronovirüs paylaşımı yapan 1 kişiye soruşturma
Konya'nın Akşehir ilçesinde umreden dönen 56 kişiden 24'ünde yeni tip
koronavirüs (Covid-19) çıktığı yönünde twitterdan asılsız paylaşım yapan 1
kişi hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit'
suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak | haberler.com

A'dan Z'ye korona sözlüğü
Covid-19 kaynaklı koronavirüs salgını pandemi ilan edildiğinden beri, enfekte
olmamak için, kontamine yüzeylere dokunmamaya çalışıyoruz, sosyal
mesafemize dikkat ediyoruz, immün sistemimizi güçlendiriyoruz,
bulunduğumuz yeri dezenfekte ediyoruz. Özellikle tıp literatüründe doktorların
kullandığı pek çok kelimenin yıldızı parladı. Tıp fakültesinde okumuş kadar
olmasak da literatürden epey kelimenin anlamını öğrendik. Ama virüsün
dildeki etkisi bununla sınırlı değil. Kimi var olan kavram ve olguların kullanımı
yaygınlaştı. Kimi kelimelerin anlamı genişledi, kimi kelimelerin de
Türkçelerinden vazgeçildi.
Kaynak | Sabah Pazar

Türkiye koronaya karşı tek yürek
Deprem, sel gibi felaketlerde tek yürek olan Türkiye, koronavirüse karşı da
birleşti. Yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım için onlarca dayanışma ağı kuruldu.
Tekstil atölyeleri, meslek liseleri harıl harıl maske ve dezenfektan üretiyor,
gençler 3D yazıcılarla siperlik yapıyor.
Kaynak | Hürriyet

Korona NTV'de
NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medya hesabından koronavirüse
yakalandığını duyurdu.
Kaynak | Cumhuriyet

Maskeler Darülaceze'den
Büyük küçük birçok firmanın yanı sıra meslek liselerinden gönüllü kurumlara
kadar atölyelerde maske üretimi yapılıyor. Çoğunlukla yüksek risk grubundaki
65 yaş ve üzeri kişilerin yaşamını sürdürdüğü Darülaceze de'maske üretimine
başladı.
Kaynak | Milliyet Pazar

Otomotiv devlerinden koronavirüse karşı ortak karar
Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren Ford, Fiat Chrysler, Honda ve Toyota
şirketleri, koronavirüsten çalışanları korumak için fabrikalarda üretimi
durdurma kararı aldı. ABD medyasında yer alan haberde, söz konusu
şirketlerin fabrikalarda tekrar üretimin başlaması için adımlar attığını duyurdu.

Kaynak | haberler.com

Juventus'ta 90 milyon Euro'luk maaş kesintisi resmen açıklandı
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle en
çok can kaybı İtalya'da yaşandı. Bugün açıklanan rakamlara göre İtalya'da
son 24 saat içinde 889 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı
10.023'e yükseldi.
Kaynak | sabah.com.tr

Bakan Kasapoğlu, karantinada doğum yapan anne ile telefonda görüştü
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs
(Covid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne
(KYK) bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan
anne ile telefonda görüntülü görüşme yaptı.
Kaynak | sabah.com.tr

Avcılar'da evde kalanlara 'sıcak yemek' servisi başladı
Avcılar'da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran aşevi, Korona virüs
(Covid-19) nedeniyle sıcak yemek kapasitesini 5 katına çıkardı.
Kaynak | haberler.com

Covid-19: Vuhan'da seyahat kısıtlamaları kısmen kaldırıldı, tren biletleri hızla tükendi
Dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün çıkış noktası Çin'in Vuhan kenti
yaklaşık iki aylık izolasyonun ardından kapılarını açmaya başladı.
Kaynak | haberler.com

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, Corona
virüsten öldü
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dünya Down Sendromlular Spor
Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, hayatını kaybetti.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Yemek siparişi güvenli mi?
COVID-19 ile beraber buralarda yeni bir terim dolaşmaya başladı; sosyal

mesafe. WH0 (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından pandemi (virüs insanlar
arasında devamlı olarak bulaşabilir) olarak sınıflandırılan yeni tür koronavirüs
salgınıyla beraber, insanlara diğer insanlardan uzak durmaları öneriliyor.
Amerika'da birçok eyalet yetkilisi, evlere servis opsiyonu dışındaki tüm
restoran ve barların kapatılmasını sağladı.
Kaynak | Hürriyet Pazar

40 bin kişi karantinaya alındı
900'ü aşkın corona virüs vakasının olduğu Hindistan'da, şu ana kadar 20 kişi
yaşamını yitirdi. Salgına neden olduğu öne sürülen 70 yaşındaki Baldev Singh
isimli bir din adamı, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle hayatını
kaybetmişti. Söz konusu kişinin corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğinin
ortaya çıkmasının ardından 20 köyden yaklaşık 40 bin kişi karantinaya alındı.
Kaynak | ntv.com.tr

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sessizlik hakim
Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs
seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Bayrampaşa'da bulunan
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.
Kaynak | ntv.com.tr

Kadir Has Üniversitesi rektörü ve ailesine corona virüsü teşhisi koyuldu
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz,
kendisine ve ailesine corona virüsü pozitif teşhisi koyulduğunu, öğrencileri ve
çalışma arkadaşlarıyla paylaştığı video aracılığıyla duyurdu.
Kaynak | sozcu.com.tr

'Virüs' internete sıçradı
İnternet ortamında koronavirüsle ilgili paylaşımlar hızla artarken siber
saldırganların corona virüs(COVID-19) konulu paylaşımlar ile bilgisayarları ele
geçirmeye çalıştığı tespit edildi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, bu
şekilde 42 yazılımı belirleyerek imha etti.
Kaynak | hurriyet.com.tr

'Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor'
Dünyayı kasıp kavuran corona virüs (Covid-19), ticaret kurallarını da bozdu.

Almanya'nın seyahat kısıtlaması getirmesi, ülkedeki taksicilerin en büyük gelir
kaynağı olan havalimanlarını 'terkedilmiş' şehre dönüştürdü. DHA'ya konuşan
Türk taksiciler, işlerinin kötü gittiğine isyan ederek, 'Müşteriler bize 2 rulo
tuvalet kağıdı teklif ederek, gidecekleri yerlere götürülmelerini istiyor' dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

'Evde kal' çağrısı bu kez çocuklar için
Çocukları unutmayan Demirören Medya '#EvdeKal#MüzikleKal' çağrısını bu
kez Çocuk Ozanı Onur Erol ile çocuklar için yapacak.
Kaynak | haberler.com

Irak Ticaret Bakanının üst düzey danışmanında corona virüs tespit edildi
Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani'nin üst düzey danışmanı Velid
el-Halu'nun yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığı açıklandı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Covid-19 salgını Dünyaya dijitalleşmenin önemini gösteriyor
2019 yılının sonunda Çin'de başlayan ve tüm Dünyaya yayılan Covid-19
salgınına karşı alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve evden çalışma gibi
önlemler günlük yaşantımıza olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Kaynak | Milliyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocukların virüsü daha fazla kişiye bulaştırma olasılığı var
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona
virüs konusunda çocukların süper taşıyıcı olabileceğini belirterek, 'Normalde
corona virüste 1 kişi 2,6 kişiye bulaştırırken, çocukların 5-10 gibi çok daha
fazla kişiye bulaştırma olasılığı var' dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

Corona virüsten korunmak için maske kullananlara önemli uyarılar
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.
Emine Sevgican, koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin gün boyu
kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturabileceğini belirtti. Kullanılan
maskenin uzun süre devamlı takılmasının daha tehlikeli hale geleceği
konusunda uyaran Uzm. Dr. Sevgican, 'Maskeleri devamlı çıkarıp takmak, elle
temas etmek doğru değildir. Zamanla nemlenen ıslanan maskeler bir süre
sonra daha sağlıksız olacaktır.'' dedi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Harvard Üniversitesi, corona salgınının yarattığı kaygıya karşı yoga yapmayı önerdi
Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen Harvard Üniversitesi,
corona virüsünün yarattığı kaygıyla başa çıkmak için her sabah yoga
yapılmasını önerdi. Düzenli yapılan meditasyonun sakinleştirici olduğunu
söyleyen psikiyatrist John Sharp, "Denemenin tam zamanı" dedi.
Kaynak | sozcu.com.tr

Doktorlar, Koronavirüs'ün yeni bir belirtisini tespit etti
Amerikan Oftalmoloji Akademisi doktorları, bazı insanlarda yeni tip
Koronavirüs'ün belirtilerinden birinin konjonktivit olabileceği konusunda uyardı.
Kaynak | t24.com.tr

İngiltere'den koronavirüs açıklaması: 20 binin altındaki ölüm iyi sonuç olur
İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Profesör Stephen Powis, ülkede yoğun bakım
kapasitesinin yetersiz olduğunu söyleyerek, 'Koronavirüs nedeniyle ölenlerin
sayısı 20 bin altında olursa iyi bir sonuç olur' dedi.
Kaynak | karar.com

'Zencefil, zerdeçal, sarımsak koronavirüse karşı korumuyor'
Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alırken
insanlar virüs ile ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Sosyal medyada dolaşan
bilgi kirliliği ise bazen insanların zarar görmesine neden olabiliyor. Emsey
Hospital'dan Prof. Dr. Birol Baytan son zamanlarda koronavirüse karşı etkili
olduğu şeklinde bilgi yayılan tuzlu su, sirke ve limonun tedavide hiçbir etkisi
olmadığını ancak ayakkabı ve giysilerin temizliğinin virüsün yayılmasını
önlemede önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak | haberler.com

Corona virüs tanısı için yerli ve milli enzim üretildi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, koronavirüs(corona virüs) tanı kitinde
kullanılan enzimleri üretti. TOGÜ Rektör Yardımcısı ve Biyomühendislik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Gökçe, "Bir milyon kiti üretebilecek
enzimleri rahat bir şekilde saflaştırarak, gönderebiliriz" dedi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Korona tehlikesi ne zaman bitecek
Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Ceyhan "Çok kritik bir dönemdeyiz. Hastalığın 'peak' noktası yani en
üst seviyeye ulaşması an meselesi. Bu nedenle önümüzdeki 5 gün hayli
önemli. Hastalığı kontrol etmek için tedbirleri daha sıkı almazsak bu noktadan
sonra virüsün yayılmasının kontrol edilebilmesi daha güç hale gelebilir" diyor.
Prof. Dr. Ceyhan hava sıcaklığı arttıkça (haziran-temmuz gibi) virüsün kendi
kendine yok olacağı algısının ise yanlış olduğunu söylüyor.
Kaynak | Hürriyet

