Koronovirüs salgını İsviçre’de de hızlanıyor.
Hazırlayan : Ali Korkmaz/Mart 2020, Lozan

Salgın İsviçre'de hızlanıyor, virüs yaşlı jenerasyonlara ve dolayısıyla daha savunmasız kişilere kolayca
yayılıyor. Koronavirüsler ,insanlarda genellikle soğuk algınlığı gibi hafif solunum yolu enfeksiyonlarına
neden olur, ancak SARS, MERS ve COVID-19 gibi daha nadir formlar ölümcül olabiliyor.
İsviçre, OFSP Halk Sağlığı Federal Ofisi'nin uyarıları!
 Ellerinizi özenerek yıkayın.
 El sıkışmalarından Kaçının.
 Bir mendilin içine veya dirseğinizin iç kısmına öksürüp hapşırın.
 Kullanmış olduğunuz mendili kapalı bir çöp kutusuna atın.
 Ateş ve öksürük durumunda evde kalın.
 Her zaman, doktora veya acil servise gitmeden önce telefon'la arayın.
 Mesafenizi koruyun.
Risk taşıyabilecek kişiler: yüksek tansiyon; diyabet; kardiyovasküler hastalıklar; kronik solunum yolu
hastalıkları; hastalık veya tedaviye bağlı bağışıklık zayıflığı; kanser.
İsviçre, OFSP Halk Sağlığı Federal Ofisi'nin bulaşıcı hastalıklar bölümü başkanı Daniel Koch, 210 kişi
teyit edilmiş koronavirüs vakası ve ilk ölümün Cuma günü 6 mart 2020’de listelendiğini açıkladı. Salgın
İsviçre'de hızlanıyor, 65 yaş üzeri yaşlı jenerasyonlarda daha etkili oluyor,kalp damar hastalıkları,
diyabet ve hiper tansion hastalarında risk oranı daha fazla olduğu yetkililer tarafından belirtiliyor.
Dünya çapında yaklaşık 100.000 vaka doğrulandı ve 3.000'den fazla insan öldü. Halen Çin'de vakalar
yükselmektedir. Avrupa'da en çok vaka İtalya’da bulunmaktadır.
Savunmasız kişileri korumak ve hastaneleri gereksiz yere meşgul etmemek için önerilenlere uymak
önemlidir denildi. İsviçre'de ilk ölüm Lozan'da gerçekleşti, 72 yaşındaki bayan, solunum problemleri
yaşıyordu ve durumu aniden kötüleşti, Lozanda'ki CHUV Üniversiter Kantonal Hastanesi’nde yaşamını
yitirdi. OFSP rakamlarına göre, ülkede şu anda 281 kişi enfekte oldu. İlk olumlu sonuçtan sonra 51
vaka daha analiz edilmektedir. İsviçre'de koronavirüsden dolayı ölü sayısı iki oldu. Yetkililer Pazar
günü yaptığı açıklamada, bir hastanın Liestal (BL) kanton hastanesinde koronavirüsten öldüğünü
açıkladı. Bu 76 yaşında'ki kişi, İsviçre'deki salgının ikinci kurbanı oldu. Kanton kriz personeli, Covid-19
ile enfekte olan kişinin, aynı zamanda kalp hastalığı sorunları olduğunu söyledi. Basel-kırsal
kantonunda şu anda 19 teyit edilmiş Covid-19 vakası bulunmaktadır.
Bu gelişmelere rağmen, İsviçre nüfusunun çoğunluğu bir araştırmaya göre, İsviçre halkı,
Konfederasyon tarafından alınan önlemleri açıkça destekliyor.

Link araştırma enstitüsü tarafından Sonntags Blick için yapılan bu ankete göre, ankete katılanların %
76'sı, örneğin, büyük etkinliklerin yasaklanmasının uygun olduğunu düşünmektedir. Anket 3 - 6 Mart
tarihleri arasında ülkenin üç resmi dil bölgesinde 1.074 kişi arasında gerçekleştirildi.
Ankete katılanların üçte ikisi (% 67) si çok az ya da hiç, virüsten bir tehdit hissetmiyor. Öte yandan,%
24 koronavirüs ile bağlantılı tehlikeyi orta ve % 8 kadar yüksek değerlendirmektedir. Bu değerler sabit
kalıyor ve bir önceki haftaya göre çok az değişmiştir.
Ankete katılan her dört kişiden biri, Çin, Güney Kore ve İran ile koronavirüsten en fazla etkilenen ülke
olan İtalya ile sınırları kapatmaktan yana. Federal Konsey ve Avrupa sağlık bakanları, önemli sonuçları
nedeniyle şimdiye kadar bu tedbirle karşı karşıya kaldılar.
Şirketler için çözümler
Devlet Ekonomi İşleri Sekreterliği (Seco) direktörü Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, ‘’Koronavirüs
salgını, 2020'nin ilk yarısında İsviçre ekonomisinde olumsuz iz bıraktı’’ diyor.
İsviçre Alman radyosu SRF'de Seco, işletmeler ve diğer ekonomik organlarla yakın temasta olduğunu
açıkladı.
Seco yöneticisine g göre: ‘’Azaltılmış çalışma saatleri için ödenekler iyi bir çözümdür, ancak her yere
de yardımcı olunamaz. Konfederasyon, kişiye özel çözümlerden etkilenen şirketleri desteklenmeli;
ancak ekonomik toparlanma planı bu talepleri açıkça reddediyor. Kısa vadeli önlemler şimdi talep
edilirken, böyle bir plan yıllarca sürer’’ diyor. Öte yandan ,ABD 2.5 milyar bütçe virüs için ayırdığı
açıklandı.
İsviçrede sağ partiler coronavirüsü araç olarak kulanmak istiyor!
UDC/SVP eski ulusal meclis üyesi Christoph Mörgeli, virüsü siyasi amaçlar için ilk kez kullananlardan
biri oldu. Mörgeli’nin ''70.000 sınır işçisi İtalyanın kuzeyinden her gün Ticino'ya çalışmak için sınırı
geçiyor, 130 kişiye coronavirüse bulaşmış. Serbest dolaşım kötü, Bu yüzden önümüzdeki 17 mayıs
halk oylamasında, göçü sınırlama girişimine evet oyu vermeliyiz'' demeçleri basına sızdı.
İptaller
İsviçre hükümeti basın aracılığıyla açıklama yaparak bin kişiden fazla kapasiteli etkinliklere yasak
getirdiğini açıkladı. Her yıl Cenevre'de gerçekleşen otomobil fuarı, saat ve buluş fuarı gibi yoğun kitle
katılımı olan etkinlikler ertelendi, İsviçre futbol şampionası ve Okey şampiyonası ertelendi. İsviçre
genelinde yüz kadar konser, karnaval ve etkinlikler iptal edildi, sinema ve tiyatrolara gidilmiyor. Basel
ve Luzern karnavalları da iptal edildi. İtalya ve Fransa'da okuların kapanması gerçekleşti, Kuzey
İtalya'da tüm ülke karantina'ya alındı. İsviçre'de önümüzdeki günlerde, daha sıkı kuralların alınacağı
13 mart itibarı ile görüşülecek.
Unia sendikası mart ayı sonunda gerçekleşecek olan''Unia Forte'' yıllık olağan militanlar konferansını
iptal etti. Düğünler aile şenliklerinin iptali öneriliyor, İsviçre Sosyalist Partisi' de (PS) Basel'de
planladığı Kongresini 4 ve 5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirmeyi planlarken, bu kongresini erteleyebilir.
İlk kez eşbaşkanlık sistemine geçilecek bu kongre sırasında karara bağlanacağından kongre, önem
taşıyordu. Liberal Radikal Partisi PLR, 4 Nisan'da Biel'deki kongre toplantısını iptal edeceğini
duyurdu.
Koronavirüs'ün olabilecek faydaları
Düzensiz ve stoklar için yapılan üretimleri azaltıp, doğa dengesine yararlı olabilmesi, iklim endüstri
öncesi iklim durumuna geri dönebilmesi, topraktaki karbon ve sera gazlarının azalması gibi etkenler
sayılabilir. Ortodoks kilisesi yaptığı bir açıklamayla; Koronavirüsle başa çıkmanın bir yolunun da şarap
içmek olduğunu duyurdu.
Halk arasında konuşulanlar:
Yatak odanıza bir kuru soğan kesip, soğanla uyumak faydalıdır soğan virüsleri emiyor/ coronavirüs
eczacılık, ilaç sanayisi sektörünün çıkarı için çıkarıldı/ neden ABD de hiç ölüm olayları olmadı /
coronavirüs abartılıyor, normal sezon gribinde bile ortalama senede yüz kadar insan İsviçre'de ölüyor /
virüsler; masa sandalye, kapılar, duvar, cam, koltuk toplu taşımacılık gibi kuru yerlerde bulaşmaz,

sokakları dezenfekte etmek gibi girişimler saçma, abartılıyor/ insanların tedbir almasının
önerilmesinden ziyade, insanlar korkutuluyor./ Virüslerimizi de paylaşalım diyerek espiri yapanlar da
oluyor.
Bu yazıyı hazırladığımız esnadaki son gelişmeler:
İsviçre’de Ticino kantonunda 80 yaş üstü bir kadında, üçüncü coronavirüs ölümü gerçekleşti. Bin kişilik
organizasionların yasağının ardından, İsviçre'nin bazı bölgelerinde elli kişilik etkinliklerden fazlası da
erteleniyor ya da iptal ediliyor. İsviçre'de okuların sınıf tatilleri iptal edildi, Renens Belediyesi, 10 Mart
2020’de gerçekleşmesi ön görülen, olağan bahçeler genel kurulunu iptal etti. Fransa ve İtalya’dan
sonra İsviçre'de okuları kapatmayı düşünüyor. Çin ve 100'den fazla ülke veya bölge; yeni koronavirüs
ile enfeksiyonlarını doğruladı. İtalya'nın 9.172 doğrulanmış vakası ve 463 ölümü var. İtalya komple
garantinaya alındı. Dünya çapında 114.000'den fazla yeni koronavirüs enfeksiyonu bildirilmiştir, 4'026
ölüm gerçekleşti, Çin dışında 890 kişi öldü. Bu arada 64.000'den fazla insan tekrar iyileşti.
Çoğu insan için, hastalığın seyri hafiftir. Bununla birlikte, 65 yaşın üzerindeki insanlar ve halihazırda
hastalıklardan birine sahip olanlar ciddi şekilde hastalanabilir.
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