Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüste son durumu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 138 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı
konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 52 bin 167'ye, can kaybının
1101'e yükseldiği açıklandı.
Kaynak | karar.com

"Yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız
ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı.
Kaynak | cnnturk.com

Bakan Kasapoğlu karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, karantina yurtlarında kalan kişilere ilişkin
açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın
karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını ifade etti.
Kaynak | t24.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Hazine'nin atıl arazileri tarıma açılıyor
Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının ortak çalışmasıyla Hâzineye
ait atıl tarım arazileri, çiftçinin kullanımına açılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığından
yapılan açıklamada, küresel boyutta pandemi niteliği kazanan yeni tip corona virüsle
etkin mücadele yanında tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz
güvenliğinin korunmasının büyük önem taşıdığı ve bu çerçevede her iki bakanlığın
ortak çalışmasıyla önemli bir projenin hayata geçirileceği bildirildi. Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli, Hâzineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için
çiftçilerin kullanımına açacaklarını belirterek, "Böylece tarım arazilerimizden en etkin
bir şekilde çiftçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız" dedi.
Kaynak | Karar

İflaslar yüzde 14 yükselebilir
Euler Hermes, 2020 yılı Ekonomik Görünüm Raporu'nu paylaştı. Gelişen ve
gelişmekte olan ülkelerde 2020 yılının ilk yarısında COVID-19 salgını nedeniyle
keskin bir resesyon yaşanacağının belirtildiği rapora göre, yılın tamamında dünya
genelinde iflaslar yüzde 14 artacak. Raporda ayrıca, salgın nedeniyle başta Çin, ABD
ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada yaşanan talep şokunun yatırım harcamalarını
olumsuz etkilediği belirtilerek, dünya ekonomisinde toparlanmanın salgını sınırlama
önlemlerine bağlı olarak yılın ikinci yarısında başlayabileceği vurgulanıyor. Yaşanan
ciro kayıplarının telafisinin zor olacağı ve bunun kaldıraçlı şirketleri olumsuz
etkileyebileceği belirtilen raporda, ülkelerin salgın nedeniyle aldığı geniş önlemler ile
sıkı sınır kapama politikasından dolayı da küresel ticaretin bir çeyrekte uğrayacağı
kaybın 1 trilyon 64 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak | Karar

Temkinli iyimserlik sürüyor
Piyasalar son dönemde para bolluğunu fırsata çevirmeye çalışıyor. Para uyumaz,

ticaret durmaz. Borsalardaki iyimserliğe karşılık ise para piyasalarında dengeler sıkça
değişiyor. Borsalarda tepki yükselişleriyle birlikte iyimserlik sürüyor. Kalıcı bir bahar
havası mı, bunu daha çok virüs kaynaklı haber akışı belirleyecek. Likidite bolluğu ve
düşük faiz altındaki yükselişi destekledi. ABD Doları'ndaki değerlenme ivme kaybetti.
Euro ise hafif değer kazandı.
Kaynak | Hürriyet

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

31 ilde sokağa çıkma yasağı
İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 günlük sokağa
çıkma yasağı kararı sonrası 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından sonra
hayat adeta durdu. Sokaklar boşaldı, insanlar yasağa uydu evlerine kapandı.
Uymayanlara ise polis ceza kesti.
Kaynak | ntv.com.tr

Metrobüs şoförleri tulum giyecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda koronavirüse karşı önlemleri
arttırırken, metrobüs şoförlerine virüs tehdidine karşı koruyucu tulum giydirdi. Araç
kullanırken vatandaşlarla uzun saatler yakın temasta bulunmak zorunda kalan
metrobüs şoförleri, artık koruyucu tulum giyerek sefere çıkacak.
Kaynak | Hürriyet

Acil olmayan ameliyatlara korona arası
COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi'ni açıklayan Sağlık Bakanlığı, "Hastada COVID-19
tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilmeli veya ertelenmeli"
dedi.
Kaynak | Hürriyet

Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını Korona virüs tedbirleri
çerçevesinde ileri bir tarihe erteledi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,
10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari
yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Covid-19 salgını nedeniyle ileri
bir tarihe ertelendi. Bakanlık salgınla ilgili güncel gelişmeleri dikkate alarak yeni
mülakat tarihlerini planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacak.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

Kırıkkale'de, 1 köy daha karantinaya alındı
Kırıkkale'de Delice ilçesine bağlı Büyükavşar köyünden sonra Keskin ilçesine bağlı
Dağsolaklısı köyü de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak | cnnturk.com

İstanbul Valiliği'nden toplu taşıma araçları için yeni tedbirler
İstanbul Valiliği, korona virüsü nedeniyle toplu taşıma araçlarının kullanımıyla ilgili
tedbir kararları açıkladı. Araçlara koltuk kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınacak
ve ayaktaki yolcu sayısı en fazla oturan yolcuların yarısı kadar olacak.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Sağlık çalışanlarımızın ulaşımda zorluk yaşamaması
için 150 otobüs tahsis ettik. Servis ihtiyacı duyan hastanelerin sadece başhekimlikleri
tarafından yapılacak talebe hızlıca cevap vereceğiz' açıklamasında bulundu.
Kaynak | ntv.com.tr

Diyarbakır'da 10 bin aileye yardım
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun
talimatıyla Belediye Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Vefa Sosyal destek Grupları
ile birlikte, korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ve geçimini sağlayamayan
vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu.
Kaynak | cnnturk.com

Büyükşehir hizmetleriyle vatandaşın yanında
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında vatandaşın
sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm önlemleri aldı. Vatandaşların talebi
doğrultusunda ekmek ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antalya'da
görev başında olan çalışanlar için de toplu taşıma hizmeti veriyor. Büyükşehir
Belediyesi, yasağın olduğu bu günlerde sokak hayvanlarını da unutmadı. Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizler sizler için görevimizin
başındayız. Elbette bu günler geçecek. Bu zorlu günleri birlikte aşacağız" dedi.
Kaynak | cnnturk.com

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

ABD ölümle savaşıyor
Salgının yeni merkez üssü ABD, İtalya'yı geride bırakarak en çok kurban veren ülke
haline geldi. Sadece New York'ta 8 bin 627 kişi ölürken ülkedeki vaka sayısı 527 bini
aştı.
Kaynak | Posta

Japon şirketler Çin'den çıkıyor
SARS salgınında olduğu gibi, COVID-19'un da Çin'de patlak vermesi, üretimi bu
ülkede olan şirketleri zor duruma düşürmüştü. Salgının ekonomik zararını karşılamak
için 1 trilyon dolar ayıran Japon Hükümeti, yatırımını Çin dışına çıkarmak isteyen
şirketlere mali yardım adına da 2.2 milyar dolarlık ek bütçe çıkardı. Çin'e bağlı tedarik
kanalları kesilince Japonya'daki birçok fabrikada üretim durmuş, Japon şirketler
üretimlerini Çin dışına kaydırmaya başlamıştı.
Kaynak | Posta

NATO virüse karşı savaşıyor
Koronavirüs, dünyanın en güçlü askeri ittifakı NATO'yu da tehdit ediyor. 70 yıllık
ittifaka üye ülkelerin tamamı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez eşzamanlı
olarak, bu çapta yıkıcı bir tehditle mücadele ediyor.
Kaynak | Karar

Sanal dünyada temas işbirliği
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Google, koronavirüs salgınıyla

mücadelede bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışma için işbirliği
yapacak. Apple, Covid-19'un yakın temasla bulaştığına işaret edilerek, kamu sağlığı
yetkililerinin, bu teması izlemeye yönelik araçların salgınla mücadele çalışmaları
kapsamında kullanılmasını önemsediği aktarıldı.
Kaynak | Karar

En çok onlar yakalanıyor
Dünya Sağlık Örgütü birçok ülkede, her 10 sağlık çalışanından 1'inin COVID-19'a
yakalandığını bildirdi. 161 bin vaka, 16 bin 353 ölümün olduğu İspanya, sağlık
çalışanlarının en kötü durumda olduğu ülke. İspanya'da 20 binden fazla sağlık
çalışanı virüse yakalandı.
Kaynak | Posta

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 102 bin 742'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise
1 milyon 699 bin 856'ya yükseldi. . Asya ülkelerinden Singapur'da ölü sayısı 1 kişi
artarak 7'ye çıktı. Ölü sayısı Hindistan'da 249'a, Tayland'da ise 35'e yükseldi.
Japonya'da salgında 475 kişi daha enfekte olarak, enfekte kişi sayısı 6 bin 5'e
çıkarken; iyileşen kişi sayısı değişmeyerek toplamda 685 kişi olarak kaldı.
Kaynak | sabah.com.tr

Azerbaycan'da corona virüsü vaka sayısı bini aştı!
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından
yapılan açıklamada, 67 kişide daha corona virüsü tespit edildiği aktarılırken, 1 kişinin
hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kaynak | sozcu.com.tr

Salgına teknolojik takip
Koronavirüse karşı alınacak önlemlerde pek çok ülke izleme ve veri toplamada
teknolojik uygulamaları devreye sokarken bireysel hakların ihlali uyarıları dikkat
çekiyor.
Kaynak | Cumhuriyet

Çin'de 3 ölüm, 46 vaka görüldü
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında Covid-19 salgınında dün 3 kişinin
hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei
eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle, salgında şu ana dek meydana
gelen can kaybı 3 bin 339'a yükseldi. Komisyon, dün Çin anakarasında 46 yeni
vakanın tespit edildiğini, bunlardan 3'ünün Guangdong eyaletinde, 1'inin Heilongjiang
eyaletinde görüldüğünü, diğer 42 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.
Kaynak | sabah.com.tr

Batman'da 50 kişide test sayısı pozitif çıktı
Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 500 kişiye Covid-19 testi yapıldığını belirterek
"Test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 50 kişiyi buldu. Son birkaç gün içerisinde korona
virüs enfekte sayısı 20'li rakamlardan 50'lere çıktı. Vatandaşların kendi
karantinalarına uygulamaları gerekiyor." dedi.
Kaynak | haberler.com

Fırınlarda "sokağa çıkma yasağı" mesaisi
İçişleri Bakanlığınca dün akşam saatlerinde açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma
yasağının ardından, yasak dışında kalan fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını
karşılamak için yoğun mesai harcıyor.
Kaynak | ntv.com.tr

Bilim Kurulu üyesi corona testi sonucunu açıkladı!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, sosyal medyada corona virüsü testinin pozitif çıktığı
iddialarını yalanladı. Çelik, "Yaptırdığım corona virüsü testi negatif çıktı" dedi.
Kaynak | posta.com.tr

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 468'e yükseldi
İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 7 haftadır süren korona
virüsü salgınına ilişkin son bilgileri başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında
paylaştı. Aktif vaka sayısının 100 bin 269'a çıktığını söyleyen Borrelli, bu sayıya
ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 152 bin
271'e ulaştığını aktardı. Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 79'luk artışla 32
bin 534'e çıktığını ifade etti.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

Fransa'da corona virüsten can kaybı 13 bin 832'ye yükseldi
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, Kovid19'a ilişkin son bilgileri paylaştı. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin
114 artışla 93 bin 790 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi
sayısının 35 bin 864'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 129 bin 654'e ulaştığını
söyledi.
Kaynak | haberler.com

İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 100'ü aştı
İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 101'e, vaka sayısı 10 bin 743'e yükseldi.

Kaynak | haberler.com

DEÜ'de Covid-19 tanı testleri başladı
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de yapılan COVID-19 test sayısını artırmak amacıyla
başlattığı çalışmalar kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bioİzmir Uygulama
ve Araştırma Merkezi'nde kurulan Tanı Merkezi Laboratuvarı, ilk testlerine başladı. İl
Sağlık Müdürlüğü'nden gelen numunelerin gerçek zamanlı PCR teknolojisi
kullanılarak analiz edildiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Merkezimizde
ilk gün, 500 numunenin analizi yapıldı. Bu sayıyı kısa zamanda 5 bine çıkarmayı
hedefliyoruz. 34 kişilik ekip 7/24 esasıyla çalışacak" dedi.
Kaynak | Posta İzmir

Cezaevleri yangın yeri
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte dünya genelinde cezaevlerindeki
koşullara yönelik uyarılar sürüyor. ABD'nin Kansas eyaletinde bir cezaevinde geçen
perşembe günü isyan çıktığı belirtildi. Kimi yerel kaynak cezaevinde bu ay başında ilk
koronavirüs vakasının görüldüğünü, önceki gün itibarıyla sayının 12 mahkum ve 17
görevliye yükseldiğini duyurdu. Mahkumların salgına karşı gerekli önlemlerin
alınması, tahliyelerin olması talebinde bulunduğu savunuldu.
Kaynak | Cumhuriyet

Sivas'ta açık kahvehaneye baskın: 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza
Sivas'ta corona virüs tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kahvehane mühürlendi, 10
kişiye 31 bin 500 lira ceza yazıldı.
Kaynak | ntv.com.tr

350 İBB çalışanında corona virüs tespit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban,
yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İBB bünyesinde
şimdiye kadar 3 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İBB çalışanı toplam 350
kişide koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.
Kaynak | haberler.com

İTÜ'lü öğrenci öldü
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) uçak ve uzay bilimleri son sınıf öğrencisi Emircan
Kılıçkaya, dün sabah koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kaynak | Cumhuriyet

Jacinda'nın 'silahı' çalışıyor
Koronavirüs salgınına karşı 'eleme stratejisi'yürüten 4.7 milyonluk Yeni Zelanda'da
yalnızca dört kişi hayatını kaybetti. Bin 312 vaka görülen ülkede 23 Mart'tan itibaren
uygulanmaya başlanan yöntem kapsamında, sokağa çıkış sınırlamaları çok sıkı
şekilde takip ediliyor. Hastalığı tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik adımlan içeren
stratejiyle, testler yaygınlaştırdı. Bir ay boyunca herkese evde karantina uygulandı.
Uzmanlar, yeni vaka sayılarında düzenli düşüş kaydedildiğini belirtti.
Kaynak | Karar

İBB'nin üçüncü kaybı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından
belediyede koronavirüse yakalanan ve yaşamını yitiren personel sayısının 3'e
çıktığını söyledi. Ongun yaptığı açıklamada, "İBB ailesinde Covid-19 testi pozitif
çıkan personel sayımız 350'dir. 2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ
çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur.
Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Yaşlılarda ateş hiç olmayabilir
Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, koronavirüs için
özellikle 65 yaş üsttü kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini yineledi. Prof. Dr.
Erdinçler, yaşlılarda özellikle ateş bulgusunun hiç olmayabileceğini kaydederek
"Onun yerine bilinç değişikliği, uykuya eğilim, bilişsel bozukluklar ve düşmeler
görülebilir. Sadece Covid-19 infeksiyonu değil, diğer infeksiyöz hastalıklar da 65 yaş
üstü bireylerde daha ağır seyretmektedir. Bu süreçte en önemli önlem yaşlılarımızın
evde kalmasının sağlanması ve mümkün olduğunca temasların azaltılmasıdır"
uyarısında bulundu.
Kaynak | Cumhuriyet

İmmun plazma bağışına büyük ilgi
İstanbul Tıp Fakültesi'nde ilk bağışı asistan yaptı: İstanbul Tıp Fakültesi'nde ilk
Covid-19 plazması Prof. Dr. Sevgi Beşışık öncülüğünde toplandı. Müjdeli haberi
sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek paylaşımında, "İlk plazma veren iç hastalıkları
asistanımız ve ilk Covid-19 vakalarından olan sevgili Yavuzumuz. Teşekkürler"
ifadelerini kullandı.
Kaynak | Sabah

'Sokağa çıkanlar 14 gün evde izolasyonda kalsın'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dışarı çıkanları
evde 14 gün izolasyonda kalmaları için uyardı. Kara, "Cuma akşamı dışarı çıktıysak
lütfen 14 gün evde izole kalalım" açıklamasında bulundu.
Kaynak | ntv.com.tr

İhmale gelmez
Koronavirüs salgını sırasında tedavisi süren kanser, kalpdamar, tansiyon, beyin gibi
ciddi hastalıkları olan hastaların tedavilerinin planlanması ve izlenen yol merak
konusu. Pek çok kişi "salgın sırasında hastalanırsak nereye gideceğiz?" kaygısı
yaşıyor. İstanbul Tabip Odası Başkanı ve onkoloji uzmanı Prof. Dr. Pınar Saip,
"Onkoloji hastalarımızın tedavisini sürdürüyoruz ancak kontrol hastalarını ertelemek
durumunda kaldık. Bu süreçte diğer hastaların akut, kronik hastalıkları için sağlık
hizmeti talebi göz ardı edilmemeli" dedi.
Kaynak | Cumhuriyet

Devlet eliyle kaos
Virüs salgınına karşı ilan edilen iki günlük sokak yasağının son anda duyurulması
nedeniyle yurttaşların market ve fırınlara akın etmesi, salgının yönetilemediğini bir
kez daha ortaya koydu. Enfeksiyon ve halk sağlığı uzmanları, "Görüntüler vahim.
Ciddi vaka sayısı artışı olacak" dedi. Prof. Dr. Kaayıhan Pala ve Prof. Önder Ergönül,
iki günlük karantinanın bilimle yeri olmadığını ve en az 14 gün olması gerektiğini
belirterek anlık kararların daha çok zarar verdiğini söyledi.
Kaynak | Cumhuriyet

Baş dönmesi ve ağrısı Kovid-19 sinyali olabilir
Çinli bilim insanlarının Kovid-19 hastaları üzerinde yaptığı araştırmaya göre virüs
insanların sinir sistemine de zarar verebiliyor. Baş dönmesi, baş ağrısı ve koku ve tat
alma kaybı bu nedenle ortaya çıkabiliyor.

Kaynak | Karar

En iyi seçeneğiniz evde kalmak
Dr. Mehmet Öz, "Koronavirüsler vücudun dışında da yaşama kabiliyetine sahip. Eğer
enfekte bir insan kapı koluna dokunursa virüs burada 2 veya 3 gün tutunabilir.
Dokunduğunuz şeylere çok dikkat etmelisiniz."
Kaynak | Hürriyet Pazar

Oxford'lu uzman: "Aşı sonbaharda olabilir"
İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nden Prof. Sarah Gilbert, COVID-19 hastalığına karşı
aşının sonbahara hazır olacağından yüzde 80 emin olduğunu söyledi. Buna göre
üniversitenin geliştirdiği koronavirüs aşısı, iki hafta içinde insanlar üzerinde
denenmeye başlanacak. Gilbert, her şeyin yolunda gitmesi halinde başarılı neticenin
sonbaharda mümkün olduğunu kaydetti.
Kaynak | Hürriyet

