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Son 5 aydır dünya gün-
demine oturan ve ha-
yatta önemli zannedi-

len her şeyin önüne geçerek 
tek başına devlet başkanın-
dan köy muhtarına kadar 
herkesi meşgul eden bir sal-
gından söz ediyoruz.

Dünya genelinde 2 milyona 
yakın kişiye bulaşan virüsün 
ilk görüldüğü Çin’de kimse bu 
virüsü dünyanın başına bela 
ettiği için utanmazken, İngil-
tere Başbakanı Boris Johnson 
hastalığa yakalanmasından, 
yoğun bakıma ve daha sonra 
taburcu olmasına kadar her 
anını kamuoyunla paylaşır-
ken, ünlü oyunculardan, ba-
kan, milletvekili, başbakan 
eşlerine kadar herkese bulaşa-
bilen bir rahatsızlıktan yalnız 

bizim milletin utanması ne-
reden bakarsanız bakın ilginç 
bir durumdur.

Yayılma hızıyla bugüne ka-
dar tespit edilen Ebola veya 
Sars gibi virüslere kıyasla 
çok daha tehlikeli bir hasta-
lıkla mücadele yürütülen bir 
ortamda sanki AİDS hasta-
lığına kapılmış gibi suçluluk 
psikolojisiyle hareket etmek 
hem anlamsızdır hem de bir-
çok tehlike ve soruna yol açar.

Öncelikli olarak bu hastalı-
ğa herkes yakalanabilir, ancak 
asıl önemli olan çok hızlı ya-
yılabilen bu virüs karşısında 
sorumluk bilinciyle hareket 
ederek, çevremizi bilgilendir-
mek suretiyle salgının daha 
fazla kişiye yayılmasını önle-
mek gerekir.

Ayrıca eğer bize virüs bu-
laşmış ve biz de bu hastalığın 
üstesinden gelmişsek, bunu 
toplumla paylaşarak, salgı-
nın, üstesinden gelinebilen bir 
rahatsızlık olduğu mesajını 
vermek, insanların içindeki 
umudu yeşerteceği gibi mo-
tivasyonların yükseltilmesine 
yardımcı olacaktır.

Toplum olarak bir hastalı-
ğa duçar olduğumuz zaman 
sanki bu bir zayıflıkmış gibi 
değerlendirip, bunu dile ge-
tirmekten çekiniyoruz ya da 
suçluluk psikolojisiyle hare-
ket ediyoruz. 

Karşı karşıya olduğumuz bu 
salgın birçok açıdan çok tehli-
keli, genel itibariyle belli risk 
gruplarında daha ölümcül so-
nuçlara yol açsa da genç yaşlı 

ayrımı yapmadan insanların 
hayatına mal olabiliyor. Bu 
nedenle bu virüsü çok daha 
ciddiye almak durumundayız.

Başta sosyal mesafe kura-
lına riayet ederek, kişisel te-
mizliğimize her zamankinden 
daha fazla özen göstermek 
durumundayız. Zor ve sıkın-
tılı bir dönemden geçtiğimiz 
herkesçe bilenen bir gerçek 
ama bu zorlu maratonu ancak 
sabır ve disiplinli bir şekilde 
öngörülen kurallara uyarak 
aşabiliriz.  

Tıpta utanma, ayıp, günah 
olmaz, hele hele dünyanın 
karşısında çaresiz kaldığı bir 
hastalık nedeniyle utanmak 
hiçbir şekilde anlaşılabilir 
bir durum değildir.

Kovid-19 utanılacak bir
hastalık değildir! 

GÜNDEM-ANALİZ

Özellikle Viyana'da edindiğimiz 
bazı bilgilere göre, bir çok insan 
koronavirüs hastalığından 
utandığı için bunu gizlemeyi 
tercih ediyormuş. Bu bilgiler 
eşliğinde, dikkatleri bu konuya 
çekmek istedik. 

Dünya genelinde din, dil, ırk, 
sosyal sınıf fark etmeksizin 
başbakanından prensine, 
meşhurundan ünsüzüne herkese 
bulaşan ve bulaşabilecek yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgın hastalığı görülen birisinin 
bundan utanarak, çevresiyle 
paylaşmaması anlaşılabilecek bir 
durum değildir.
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ANALİZ

Korona’dan
Sebastian Kurz’a Sevgilerle...
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 

yaklaşık 5 ayda dünyanın tamamına 

yayılarak, 100 binin üzerinde 

insanın yaşamına mal olan yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) iki ay öncesine 

kadar çeşitli anlaşmazlıklar yaşayan, 

Yunanistan-Türkiye sınırındaki 

sığınmacı hareketliliği hususunda 

bariz bir şekilde ayrışan hükümetin, 

yeniden kaynaşmasına yol açarken, 

Başbakan Sebastian Kurz’un yıldızını 

bir kez daha parlattı.

Ansızın dünyanın gi-
dişatını değiştiren, 
milyarlarca insanın 
yaşamını olumsuz 

bir şekilde etkileyen ve dün-
yanın tamamına yayıldığı için 
pandemi olarak adlandırılan 
korona salgını, bireylerin ol-
duğu gibi toplum ve yöne-
timlerin de bilindik sorun ve 
problemlerini bir süreliğine 
ötelemelerine neden oldu.

Geçen ocak ayında tahmin 
edilenden çok hızlı bir şekil-
de kurulan merkez sağ Avus-
turya Halk Partisi (ÖVP) 
ve Yeşiller Partisi koalisyon 
hükümeti, kısa süre zarfında 
vergi düzenlemesi, çalışanla-

rın hakları, başörtüsü yasağı, 
mülteci sorunu gibi iki parti 
arasında doku uyuşmazlığına 
yol açan konular nedeniyle 
bazen basının önünde bazen 
de kapalı kapılar ardında cid-
di gerginlikler yaşadı.

-KOVID-19 SIĞINMACILARI 
UNUTTURDU

Özellikle salgının Avrupa’da 
henüz etkili olmaya başladığı 
dönemde, Yunanistan ve Tür-
kiye sınırındaki sığınmacılar 
hususunda ciddi farklılıkla-
ra sahip Başbakan Kurz ve 
Başbakan Yardımcısı Werner 
Kogler, kameralar karşısında 
neredeyse taban tabana zıt 
açıklamalar yapmıştı.
  Hükümetin sağ kanadı, ilk 
yüz günlük süreçte özellikle 

entegrasyon alanında başta 
Müslümanlar olmak üzere 
göçmenlerin haklarını kısıt-
layıcı antidemokratik karar 
almayı hedeflerken, Kovid-19 
bütün planları altüst etti.

Ocak ayının sonu gibi İtal-
ya’nın başkenti Roma’da iki 
Çinli turiste yapılan testlerin 
pozitif çıkmasının ardından 
Avrupa’da gözler bu ülkeye 
çevrildi. Virüsün özellikler 
ülkenin kuzeyinde hızlı bir 
şekilde yayılması ve İtalyan 
hükümetinin Çin’de yaşanan-
ları göz ardı ederek, gerekli 
önlemeleri zamanında alma-
ması, yaşlı kıtadaki bütün ül-
keleri de derinden etkileyecek 
felaketin başlamasına yol açtı.

Hemen hemen her hususta 

dünyanın geri kalanına oranla 
aşırı kaygılı bir yapıya sahip 
Avusturyalılar, koronavirüs 
hususunda da  benzer bir re-
aksiyon göstererek, dünyayı 
şaşırtmazken, üyesi oldukları 
Avrupa Birliği (AB), ilk etap-
ta Viyana’nın manevra alan-
larını kısıtladı.

-VIRÜS NEDENIYLE 
AVUSTURYA-ITALYA 
GERGINLIĞI
Avusturya ve İtalya arasında 
24 Şubat’ta yaşanan tren kri-
zi, bir yandan Avusturya’nın 
virüse karşı ne kadar duyar-
lı olduğunu gösterirken, öte 
yandan AB kurallarının, birlik 
üyesi bir ülkenin tek başına 
karar almasını nasıl engelle-
diğini de gün yüzüne çıkarmış 
oldu.

"Özellikle dar gelirli 
ve sınırlı koşullarda 
yaşamını 
sürdürmeye 
çalışan 
vatandaşları 
anlamak ve çözüm 
yolları sunmak 
yerine kuru 
popülizm yapan 
Entegrasyon 
bakanı Raab ise bir 
çok açıdan köşeye 
sıkışmış aileleri 
para cezası ya 
da polis gücü ile 
bastırma yolunu 
tercih etti."

İtalya’nın Milano kentinden 
hareket eden ve Avusturya 
üzerinden Almanya’ya se-
yahat eden  bir trende virüs 
şüphesiyle iki Alman turistin 
Verona’da hastaneye sevk edil-
mesi, bir anda Avusturya’nın 
bu ülke ile tren seferlerini 
askıya almasına neden oldu.  
Birkaç saat içerisinde ciddi bir 
diplomasi krizinin yaşanma-
sına yol açan olayın ardından, 
Avusturya devleti başta İtal-
ya olmak üzere AB’den gelen 
tepkiler karşısında geri adım 
atmak durumunda kaldı.

Ancak bu karar daha sonra 
Avusturya’ya pahalıya mal 
olacaktı. Çünkü ülkenin İtal-
ya sınırındaki Tirol eyaletinde 
yaşayan iki İtalyan vatanda-
şında ilk virüs vakasının tespit 
edilmesi, bugüne gelinen nok-
tadaki ilk kıvılcım oldu.

İtalya’ya sınırlarını kapatma 
kararı alamayan Avusturya, 
uçak seferlerini durdurma  
dahil çok sayıda önlemi gecik-
meli bir şekilde hayata  geçir-
mek durumunda kaldı.

Yaşanan bazı olumsuzluklara 
rağmen hükümet, İtalya’dan 
gelen ürkütücü haberlerin de 
etkisiyle art arda bir dizi karar 
aldı. Özellikle hızlı bir şekilde 
okullar başta olmak üzere, 
gastronomi ve eğlence sektö-
ründeki işletmeleri kapatmak 
ve dışarı çıkma sınırlamasıyla  
salgın hastalığının yayılma hı-
zını yavaşlatmaya çalıştı.

-VIRÜSÜN GÜNLÜK YAYILMA 
HIZI AZALTILDI
Mart ayının başlarında gün-
lük yayılma oranı yüzde 40’la-
rın üzerindeyken bu oran ni-
san ayının başında tek haneli 
rakamlara gerileyerek, yüzde 
2’lerin altına düştü. Dahası 
günlük yeni vaka sayısı iyile-
şenlere oranla ciddi bir gerile-
me gösterdi.

Böylelikle Yeşiller Parti-

sinden Sağlık Bakanı Rudolf 
Anschober ve ekibinin ortaya 
koyduğu sağduyulu perfor-
mans sonuç vermeye başlar-
ken, 7/24 başta ulusal basın 
olmak üzere Almancanın ko-
nuşulduğu coğrafyada yayın 
yapan çeşitli yayın kuruluşla-
rında boy gösteren Başbakan 
Kurz da bir yandan aldıkları 
önlemlerle Avrupa’da öncü 
ülke olduklarının pazarlama-
sını yapıyor, diğer yandan ise 
vatandaşların önlemleri ciddi-
ye alması için felaket tellallığı 
yaparak, dikkatlerin üzerinde 
toplanmasını sağlıyordu.

- YANDAŞ BASINDAN KURZ 
GÜZELLEMELERI
Bazı yandaş gazetelerin gaz-
lamasıyla ülkenin kurtarıcısı 
havasına giren Kurz, son ya-
pılan anketlere göre yüzde 
40’ların üzerine çıkardığı oy-
larıyla boşa kürek çekmediği-
ni de göstermiş oluyordu.

-AVUSTURYA’DAN ÖNCE 
HAREKETE GEÇEN ÜLKELER 
DE OLDU
Avusturya’da bunlar yaşanır-
ken vaka ve ölü sayısı çok 
daha az olan Slovakya, Çek-
ya, Macaristan ve Polonya’da 
olağanüstü hal, acil durum , 
dışarı çıkma yasağı ve ülke 
sınırlarının kapatılması gibi 
daha katı kararlar çoktan ha-
yata geçirilmişti.

Maske kullanma zorunlulu-
ğuna Avusturya’dan bir haf-
ta önce başlayan Çekya, Çin 
gibi ülkelerden yüklü oranda 
sağlık malzemesi siparişinde 
bulunarak, sağlık sisteminin 
çökmesini önlerken aynı za-
manda İtalya ve İspanya gibi 
Avrupa’da virüsün merkez 
üssü haline dönüşen devletle-
re de sağlık ekibi ve koruyucu 
malzeme desteğinde buluna-
rak ciddi bir dayanışma örne-
ği ortaya koydu.

Anschober ve ekibinin ortaya 
koyduğu virüse karşı eylem 
planının olumlu sonuçları, 
özellikle Paskalya sonrası için 
bazı önlemlerin esnetilmesine 
ilişkin ilk adımların atılması-
na yol açtı.

-ÖVP’LI BAKANLARDAN 
KÖTÜ YÖNETIM
Ancak Kovid-19 ile bir kez 
daha yıldızlaşan Kurz’un 
özellikle İçişleri Bakanı Karl 
Nehammer ve Entegrasyon 
Bakanı Susanne Raab’ın 
kötü yönetimi ise salgınla 
mücadelede halkı yoran bir 
başka husus olarak öne çıktı.

Nehammer’in yönetiminde-
ki polisin kimi zaman kişisel 
egosunu tatmin etmek kimi 
zaman da yönetimin aşırı re-
aksiyonal tutumu nedeniyle 
gerekli gereksiz yüksek meb-
lağlarda cezalar kesmesi,  ne-
redeyse bir aydır süren katı 
önlemlere uymak durumunda 
kalan, ekonomik belirsizlik 

içinde dört duvar arasına sı-
kışan ailelerin daha da kötü 
kabuslar görmelerine yol açtı.

Özellikle dar gelirli ve sınırlı 
koşullarda yaşamını sürdür-
meye çalışan vatandaşları an-
lamak ve çözüm yolları sun-
mak yerine kuru popülizm 
yapan Entegrasyon bakanı 
Raab ise bir çok açıdan köşeye 
sıkışmış aileleri para cezası ya 
da polis gücü ile bastırma yo-
lunu tercih etti.

Yaşanan olumlu ve olumsuz 
gelişmelere rağmen Avustur-
ya, Kovid-19 mücadelesini 
özellikle batı Avrupa ülkeleri-
ne oranla çok daha iyi sürdü-
rüyor. 

-VATANDAŞLAR KOVID-19 
KARARLARINDAN ENDIŞELI
Salgının hangi boyutlara ula-
şacağını görebilen vatandaş-
ların sağduyulu tutumuyla 
alınan zor kararlar uygulana-
bilirken, Avusturyalılar, bu 
olağanüstü koşullarda alınan 
antidemokratik kararların  
virüs bahane edilerek daha 
uzun süreler uygulanması 
ya da özel hayatı ilgilendiren 
bazı uygulamaların kalıcı ol-
masından kaygı duyuyor.

Sonuç olarak 3 ay önce alela-
cele, çeşitli sorunlara rağmen 
kurulan ÖVP-Yeşiller hükü-
metinin daha derin krizler 
yaşaması Kovid-19 nedeniy-
le, bir süre daha ötelenirken, 
mevcut gerginlikler nedeniyle 
ömrünün kısa olacağı tahmin 
edilen koalisyonun biraz daha 
nefes alması sağlanmış oldu. 

Ancak virüsü en iyi şekilde fır-
sata çevirerek, popülaritesini 
bir kat daha artıran Başbakan 
Kurz, Kovid-19 sayesinde bir 
müddet daha gözde siyasetçi 
olmayı sürdürecek.

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at
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Avusturya'da koronavirüs      istatistikleri
GÜNDEM

Yapılan Test Sayısı

148.412
Toplam Vaka Sayısı

14.040
İyileşenlerin Sayısı

7.343
Hayatını kaybedenler

368

AVUSTURYA'DA ILK POZITIF VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ
24 ŞUBAT'TAN 13 NISAN TARIHINE KADAR OLAN VERILER...

EYALETLERE GÖRE VAKA VERILERI
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Filistin hurması kapınıza kadar geliyor!

Tel No.: 0660 26 25 491
Mail: office@pali-delight.at

 

BEZAHLTE ANZEIGE

Hastanede tedavi gören hasta 
sayısı

981
Yoğun bakımda bulunan hasta 
sayısı

239
Kaynak: Avusturya Sağlık Bakanlığı | 13 Nisan saat 20:00 tarihli verilerileri
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Bu hiç beklemediği-
miz, sanki geçmiş 
çağlarda anlatılan 
mitolojik hikayeler-

deki görünmeyen ama bir o 
kadarda ürkütücü düşman, 
milyondan fazla insana bu-
laşırken, 100 bine yakın can 
kaybıyla, dünyayı birden ter-
sine çevirdi.

Virüs nedeniyle normal za-
manlarda demokratik top-
lumlar tarafından kabul edil-
meyecek birçok şey kabul 

edilmek, uyulmak, itaat edil-
mek zorunda kalınırken, daha 
5 ay, bir yıl veya 2 yıl önce hiç 
değişmeyecekmiş gibi alınan 
kararlar, tam aksi yönde de-
ğiştirilmek durumunda kaldı.

-POPÜLIST RÜZGAR 
YERINI VIRÜSÜN SOĞUK 
ESINTISINE BIRAKTI

Elbette ki dünyanın yaratı-
lışından beri yaşanan birçok 
doğa olayı ve bugün kar-
şı karşıya olduğumuz virüs, 
salgın gibi felaketleri her za-
man tanrının bir cezası gibi 

yorumlamak doğru bir yak-
laşım değildir. Bugün virüs, 
inanan-inanmayan, Müslü-
man-gayrimüslim, ateist ya da 
farklı din veya dünya görüşü 
ayırt etmeksizin herkese bu-
laşıyor ve ölümüne yol açabi-
liyor.

Bizim daha ziyade dikkati 
çekmek istediğimiz husus, 
popülist söylemler ve mesnet-
siz yaklaşımlarla meydana ge-
tirilen eylemlerin, şiddetli bir 
rüzgar karşısında tam zıt bir 
yöne evrilmesi. 

"Baskı unsuru peçeden,
kültür unsuru maskeye"

ANALİZ

Bilindiği üzere özellikle son 
5 yıllık zaman zarfında Avru-
pa’da İslam ve Müslümanlara 
yönelik artan ayrımcılık ve 
aşırı sağın eski kıtada yeniden 
alevlenmesi, Fransa, Avus-
turya, İsviçre gibi çok sayıda 
ülkede sağcı ve popülist poli-
tikalar nedeniyle antidemok-
ratik yasalar yürürlüğe gir-
mişti.

Hatırlanacağı üzere Avustur-
ya’da Ekim 2017’de kamuo-
yunda “peçe veya burka” yasağı 
olarak bilinen yasa yürürlüğe 
girmiş, kamuya açık yerlerde 
yüzün tanınmayacak şekilde 
kapatılması yasaklanmıştı.

Yasak öncesinde ve sonrasın-
da ciddi tartışmalara, protes-
tolara neden olmuş, toplumun 
büyük bir kesimi bu yasağı 

desteklerken, kimi vicdan sa-
hibi Avusturyalılarla birlikte 
çok sayıda Müslüman yasağa, 
özgürlüklere aykırı olduğu ge-
rekçesiyle karşı çıkmıştı.

Yine sağduyulu, her düşünce 
ve dünya görüşüne saygı gös-
teren, kişisel tercihlere hoş-
görüyle yaklaşan sivil toplum 
kuruluşları, akademisyenler 
de Avusturya’da çok az kişi-
nin bu tanıma uygun şekilde 
örtündüğünü belirterek, bu 
kadar az bir kitle için yasa 
çıkartmanın, konuyu ulusal 
güvenlik sorunu gibi göster-
menin, popülist bir yaygara 
koparmanın, üç-beş oy elde 
etmenin dışında hiçbir geti-
risinin olmayacağına dikkati 
çekmişti.

-BASKI UNSURU 
PEÇEDEN, KÜLTÜR 
UNSURU MASKEYE

Ancak bugün virüs nedeniyle 
maske (peçe) kullanılmasının 
ne kadar önemli olduğunu yü-
züne takındığı sahte ciddiyet-
le anlatmaya çalışan Sebastian 
Kurz, dün de peçenin (maske) 
takılmasının ne kadar olum-
suz, Avusturya kültürüne ay-
kırı, paralel kültürü tetikle-
yen, kadınlara zorla giydirilen 
bir baskı unsuru olduğunu 
büyük bir iştahla anlatıyordu.

Yaklaşık 9 milyon kişinin ya-
şadığı Avusturya’da 200’e ya-
kın peçe takan Müslüman ka-
dın için çıkartılan yasa, aykırı 
davrananlara para ve hapis ce-
zası da öngörüyordu.

İki yılı aşkın bir süredir yü-
rürlükte olan yasa nedeniyle 
neredeyse hiçbir peçeli Müs-
lüman kadına cezai işlem ya-
pılmazken, Asyalı turistler, 
sağlık nedeniyle maske takan-
lar, soğuk nedeniyle atkı veya 
bir örtüyle yüzlerini örtmek 
durumunda kalan Avusturya-
lılara yasal işlem yapıldı.

Kaderin cilvesine bakın ki iki 
yılın ardından virüsle deği-
şen Avusturya’da iktidardaki 
tanıdık sima, peçe (maske) 
kullanımının önemine işaret 
ederken, peçenin kültürel bir 
unsur olduğunu anlatıyordu.

-DÜN ÖCÜ ILAN EDILEN 
MASKE BUGÜN ÇOK 
KIYMETLI

Başbakan Kurz, peçenin 
Avusturyalıların aşina olma-
dığı ancak Asyalıların sıklık-
la kullandığı, bu toplumların 
kültürlerinin bir parçası ol-
duğunu belirterek, dün öcü 
olarak gösterdiği maskeyi 
bugün vatandaşlarına sevdir-
meye çalışırken, bir yandan da 
aba altından sopa göstererek, 
salgınla mücadele de sosyal 
mesafeye uyulması ve mas-
ke takılmasının “yeni normal 
yaşam” olduğunu ve herkesin 
buna alışması gerektiğinin al-
tını çiziyordu. 

Böylelikle son yıllarda aşırı 
sağcı söylemi birçok yönüyle 
benimseyen Kurz’un elinden 
bir siyasi söylem daha alın-
mış oldu. 

Burada amacımız peçe ya da 
burkayı savunmak değil, an-
cak esen aşırı sağcı rüzgara 
kapılarak, toplumları ayrıştı-
rıcı ve kişilerin tercihleri üze-
rinden yürütülmek istenen 
algı yönetimine dikkati çek-
mek istiyoruz.

-AĞIZ VE BURNUNU 
KAPATMAYANLARA 25 
AVRO CEZA

Bugün ülkede herkes maske 
takmak zorunda ve belki de 
bu durum düşündüğümüzden 
çok daha uzun bir süre devam 
edecek. 

Dün polis zoruyla çıkartılan 
peçe bugün zorunlu hale gelen 

maskeye dönüşürken, özellik-
le alışveriş esnasında ve top-
lu taşıma araçlarında maske 
takmayanları, daha doğrusu 
ağız ve burun kısmını maske, 
şal, eşarp vb. ürünlerle  kapat-
mayanları 25 avro para cezası 
ve polisin merhametli kolları 
bekliyor.!!!

Yaklaşık 5 ay 
önce Çin’in Vuhan 

kentinde ortaya 
çıkan yeni tip 

koronavirüs 
(Kovid-19) son iki 

ayda başta Avrupa 
olmak üzere bütün 

dünyayı etkisi 
altına aldı.

Koronavirüs 
tedbirleri, son 

yıllarda aşırı 
sağcı söylemi 

birçok yönüyle 
benimseyen 

Kurz’u bir 
argümandan 

etti.
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Bizim dikkati 
çekmek istediğimiz 

husus, popülist 
söylemler ve 

mesnetsiz 
yaklaşımlarla 

meydana getirilen 
eylemlerin, 

şiddetli bir rüzgar 
karşısında tam zıt 
bir yöne evrilmesi 

durumudur.
 

Birkaç oy daha 
fazla almak için, 

toplumu germek, 
belli unsurlar 

üzerinden insanları 
kategorize etmek, 

size kısa vadede 
bir kazanç sağlasa 

da uzun vadede 
sizden çok şey 

götürebilir! 

Bugün gelinen 
nokta, Başbakan 

Kurz başta olmak 
üzere Avrupa ve 

Avusturya'da sağcı 
siyaset ve söylem 

izleyen siyasilerin, 
aldıkları karar 
ve çıkardıkları 

yasaların 
temelinde 

savundukları 
tezlerin zamanla 

çürüdüğüne 
tanıklık ediyoruz. 

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at



ANALİZ HABER

Avusturya'nın koronavirüsle mücadelede
eylem planı

Sağlık Bakanı Rudolf 
Anschober, salgın 
hastalığı ile mücade-
lede ilk etabın başa-

rıyla geride bırakıldığını ancak 
maske ve sosyal mesafeye dik-
kat edilmemesi durumunda 
başa dönülebileceği uyarısın-
da bulunarak, vatandaşların 
başından itibaren disiplinli 
bir şekilde uyduğu önlemlere 
bir süre daha riayet etmesinin 
öneminde dikkati çekti.

Aralık ayında Çin’de ilk tes-
pit edildiğinden bu yana Ko-
vid-19 dünya genelinde 2 mil-
yona yakın insana bulaşırken, 
110 binin üzerinde can kaybı-
na yol açtı. Avusturya özelin-
de ise 14 binin üzerinde insa-
na salgın bulaşırken, 350’nin 
üzerinde ölüme neden oldu.

Ülkede 150 bine yakın insa-
na Kovid-19 testi yapılırken, 
7 binin üzerinde salgın hasta-

sı yeniden sağlığına kavuştu.

-VIRÜSÜN GÜNLÜK YAYILMA 
HIZI DÜŞÜRÜLDÜ

Sosyal mesafeye dikkat 
edilmesi, dışarı çıkma 
kısıtlamaları, on binlerce 
iş yerinin kapatılması, 
ekonomiye ciddi zararların 
yanı sıra, İkinci Dünya 
savaşından bu yana ülke 
tarihindeki en yüksek işsizlik 

seviyesine ulaşılmış olsa 
da virüsün günlük yayılma 
hızının düşürülmesini de 
sağladı.  

Avusturya’da 3 Nisan itiba-
riyle salgının günlük yayılma 
hızı tek haneli rakamlara ge-
rilerken, son bir hafta da bu 
oran yüzde 2’lerin altına düş-
tü. Bununla beraber günlük 
yeni vaka sayısı iyileşenlere 
oranla çok daha geride kaldı.
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Yeni tip 
koronavirüsün 
(Kovid-19) 
Avusturya’da 
görüldüğü 25 
Şubat’tan buyana 
ülkede uygulanan 
tedbir ve önlemler 
nedeniyle, virüsün 
yayılma hızı kontrol 
altına alınırken, 
hükümet özellikle 
14 Nisan’dan 
itibaren bazı 
önlemlerde 
esnemeye 
gidileceğini 
açıkladı.

- 14 NISAN’DA ILK ADIM

Bu gelişmeler ışığında 
hükümet, normalleşme 
yolunda ilk sinyalleri vermeye 
başladı.  14 Nisan’da 400 
metre karenin altındaki 
işletmelerin yeniden 
açılabileceğini açıklayan 
yetkililer, 2 Mayıs itibariyle 
de kuaförler dahil alışveriş 
merkezleri ve bütün iş 
yerlerinin yeniden normal 
hayata döneceğini bildirdi.

Gastronomi ve eğlence sek-
töründeki işletmelere yönelik 
daha tedbirli bir yaklaşım ser-
gileyen hükümet, bu alandaki 
işyerine haziran ayı gibi yeşil 
ışık yakılabileceğini, ancak 
toplantı ve etkinliklere ise çok 
daha sonra müsaade edilece-
ğini duyurdu.

Açıklamalarda kuaför ve 
güzellik salonlarına özelik-
le değinilmesi, tıbbi durum-
lar dışında insanların sosyal 
mesafeyi neredeyse ortadan 
kaldırdığı bu iş yerlerinin ye-
niden hizmete girecek olma-
sı umutları yeşertme adına 
önemli bir gelişme olarak de-
ğerlendirilebilir.

-VIRÜS NEDENIYLE UMUT 
YALNIZ FAKIRIN DEĞIL 
ZENGININ DE EKMEĞI

Zengin-fakir, eğitimli-eğitim-
siz çeşitli sınıf farklılıklarını 
ortadan kaldıran salgın, bu 
yönüyle umut yalnız fakirin 
değil aynı zamanda zenginin 
de ekmeği dedirtmeyi başardı.

Dünya virüse ilişkin çok 
fazla bir bilgiye sahip olmaz-

ken, her yeni gün salgına iliş-
kin yeni gelişmeler kaydedili-
yor. Bu bağlamda hükümetler 
son iki ayda salgının önlene-
meyeceği hakikatini görerek, 
yayılma hızının yavaşlatmak 
suretiyle sağlık sistemlerinin 
çökmesinin önlenmesine yo-
ğunlaştı.

Avusturya’da olduğu gibi 
çevre ülkelerde de istatistik-
sel değerlendirmeler ışığında 
salgının günlük yayılma hızı 
hesaplanmaya çalışıldı ve ge-
linen noktada özellikle Çekya, 
Polonya ve Macaristan gibi 
birbirine yakın nüfusa sahip 
ve aldığı önlem açısından ben-
zerlik gösteren ülkelerin de 
Paskalya sonrasında bazı ted-
birleri esneteceği öğrenildi. 

Ancak hem Başbakan Se-
bastian Kurz hem de Sağlık 
Bakanı Anschober, henüz teh-
likenin geçmediği uyarısında 
bulunarak vatandaşların re-
havete kapılmamaları için art 
arda uyarılarda bulunuyorlar.

-DÜNYA VIRÜSE ILIŞKIN ÇOK 
ŞEY BILMIYOR

Dünyanın çaresiz kaldığı vi-
rüs karşısında büyük büyük 
devlet ve kuruluşların, elini-
zi yıkayın ve sosyal mesafeye 
dikkat edin gibi basit uyarıla-
rın ötesine geçememesi, aslın-
da karşımızdaki düşmanı her 
yönüyle tanıyamadığımızın en 
güçlü göstergesi olarak ortaya 
çıkıyor.

Avrupa’da özellikle İtalya, 
İspanya, Fransa ve İngiltere 
de sosyal yaşamı felce uğra-
tan salgın, toplamda 75 binin 

üzerinde insanın hayatına mal 
olurken, dünyanın en gelişmiş 
ve zengin kıtasındaki bu ülke-
lerin sağlık sistemlerini yerle 
yeksan etti.

-AVUSTURYA’DA “YENI 
NORMAL YAŞAMA” ALIŞMA 
SÜRECI

Batı Avrupa ülkelerinde yaşa-
nan olumsuzluklardan ders çı-
kartan Avusturya, virüse karşı 
yürüttüğü iki aylık süreçte, 
sağlık sistemini korumayı ba-
şardı. Anladığımız kadarıyla 
hükümet sağlık sistemini teh-
likeye atmadan hayatın yeni-
den normale dönmesini he-
deflerken, vatandaşları uzun 
süre uymaları gerekecek yeni 
önlemlere alıştırmaya çalışı-
yor.

Özellikle maske kullanımı 
uzun bir süre vatandaşların 
dışarı çıkarken kullanmaları 
ve hatta alışmaları gerekecek 
yeni vazgeçilmezlerinden biri 
olacak, ayrıca mümkün oldu-
ğu kadar iş yerleri, restoran ve 
kafeteryalarda sosyal mesafe 
uyarınca hareket edilecek ve 
son olarak dezenfeksiyon so-
lüsyonları her iş yerinin giri-
şinde güvenlik çalışanlarından 
önce vatandaşları karşılayan 
ilk unsur olacağa benziyor. 

Tabi hem tatil yapmayı çok 
seven Avusturyalılar hem de 
yazın gelmesini dört gözle 
bekleyen Türkler için de tatil 
sezonunun nasıl geçeceğine 
ilişkin hükümetin verdiği tav-
siyeler ise pek iç açıcı değil, 
yetkililer ülke sınırları içinde 
virüsün yayılmasını kontrol 

altına alırken, dışarıdan gele-
bilecek bir sızıntıya karşı daha 
duyarlı hareket ederek, vatan-
daşlara yaz tatilini ülkenizde 
geçirin uyarısında bulunuyor.

-ANTIKOR TESTLER 
YAPILACAK

Hükümet bilinen önlemlerin 
yanı sıra günlük test sayıları-
nı olabildiğince artırmayı he-
defliyor. Ayrıca rasgele testler 
yaparak, hastalığa ilişkin bili-
nen semptomların görülme-
diği vatandaşları da kontrol-
den geçirmek istiyor. Daha da 
önemlisi hükümet, vatandaş-
lara (Antikörpertest) ya da 
Antikor isimli testi yaparak, 
bireylerin bağışıklık sistemi-
nin Kovid-19 başta olmak 
üzere çeşitli virüslere ne ka-
dar dayanıklı olduğunu tespit 
etmeye çalışıyor. Bu yöntemle 
dayanıklı bünyeye sahip kişi-
lerin daha erken normal haya-
ta geçmeleri hedefleniyor.

Hükümet salgınla mücadele 
de ipi bir yandan gevşetirken 
bir yandan sımsıkı gererek, 
vatandaşa hem umut hem de 
gevşemeyin mesajı veriyor. 
Çünkü henüz virüsün nasıl 
bir gidişat izleyeceği bilinmi-
yor.

Özellikle sağlığına kavuşan 
kişilerin yeniden hasta olma 
ihtimalleri ne kadar, ya da 
virüs ne zaman insana zarar 
vermeyecek şekilde mutas-
yona uğrayacak, salgına karşı 
herhangi bir ilaç ya da aşı bu-
lanabilecek mi?  Gibi sorular 
belirsizliğini korumayı sürdü-
rüyor.
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Günstiger Sommerspaß
Die Summer City Camps bieten für alle schulpflichtigen Wiener Kinder ab 
sechs Jahren eine günstige Sommerferienbetreuung. Diese beinhaltet viel 
Bewegung, Ausflüge in die Natur, Kulturerlebnisse und Technik-Work-
shops. Die Summer City Camps finden von 6. Juli bis 4. September in Wien 
statt. Die Kosten betragen 50 Euro pro Woche, inklusive Verpflegung.
BiM-Bildung im Mittelpunkt, Tel. 01/524 25 09-46 summercitycamp.at 

URLAUBE FÜR DIE KLEINE GELDBÖRSE 
Für Wiener Kinder zwischen sieben und 14 Jahren werden im Juli und 
August Urlaube in Österreich angeboten. Durch die starke Förderung  
der Stadt Wien sind diese leistbar für jede Familie. Sie kosten höchstens 
29 Euro pro Tag und Kind. Es gibt Bogenschießen, Hip-Hop, Klettern, 
Tanzen, Filme machen und Fußball. Die Urlaube dauern entweder acht 
oder 15 Tage. Es besteht außerdem die Möglichkeit, im Sommer an  
Familienurlauben teilzunehmen. Dieses Angebot richtet sich an Familien 
mit geringem Einkommen. Der Kostenbeitrag für Erwachsene beträgt 
13,70 Euro pro Tag, Kinder fahren gratis mit. In dem Preis sind Unterkunft,  
Voll pension, Hin- und Rückfahrt sowie die Reise begleitung enthalten. 
Beide Angebote sind ab sofort buchbar.
Kinder- und Jugend hilfe (MA 11), Telefon 01/4000-8011,  
wien.gv.at/familienurlaub, wien.gv.at/kinderurlaub

Bezahlte Anzeige
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Tüm dünyada yay-
gın olarak hissedi-
len korku ve kaygı-
ların yanı sıra, evde 

çocuklarla olmanın getirdiği 
zorluklar da stres sebebi. Be-
lirli yaşın altındaki çocuklar 
neden dışarı çıkılmadığını 
anlamazken, yaşı daha büyük 
çocuklar ise alışkın oldukları 
rutinlerinin dışında olmaktan 
rahatsızlık duyabiliyor.
Elbette ebeveynler de artan 
ev içi iş yükü, uzaktan eğitim 
programlarının takip edilmesi 
gibi sorumluluklar nedeniyle 
aşırı yüklenmiş durumda. 
Dünya Sağlık Örgütü ve 
UNICEF, salgın sürecinde 
çocuklarıyla evde kalmak du-
rumunda olan aileler için reh-
berler yayınladı. Hem kendi 
sağlığınızı hem de çocukları-
nızın psikolojik sağlığını gö-
zeterek, süreci verimli bir şe-

kilde atlatmanız mümkün.

BIREBIR VAKIT GEÇIRMEK 
ÇOK KIYMETLI
Her gün yeni haberler duy-
dukça stres seviyemiz arta-
bilir, salgın koşulları ile mü-
cadele hali hem fiziksel hem 
de psikolojik olarak yorucu 
gelebilir. Bu süreçte çocuklar 
neler olup bittiğini tam ola-
rak kavrayamasa bile, evdeki 
yetişkinlerin stres seviyelerin-
den olumsuz etkilenebilirler. 
Aynı zamanda küçük yaşlarda 
böyle bir durumla karşı karşı-
ya kalmak, güvensizlik ve kay-
gı hissetmek çocuklar için de 
yorucu.
UNICEF’ten uzmanların 
önerisine göre her gün 20 da-
kika boyunca çocuğunuzla va-
kit geçirmek, oyun oynamak, 
beraber sevdiği bir etkinliği 
yapmak veya sadece sohbet 

etmek bile hem size, hem de 
ufaklıklara iyi gelecek. İster 
bebek olsun, ister ergenlik ça-
ğında olsun; çocuklar için her 
gün 20 dakika iletişim zamanı 
ayırmak önemli. Çocuklar on-
larla birebir ilgilendiğimizde 
kendilerini değerli ve güvende 
hissederler. Bunun her gün 
gerçekleşen bir rutine dönüş-
mesi onları rahatlatacaktır. 
Çocuğunuzu dinleyin, onların 
isteklerini ve yönelimlerini 
keşfedin.
Bebekler için: 3 yaşından 
küçük çocuklarla birlikte za-
man geçirirken onlara şarkı 
söyleyebilir, evdeki eşyalarla 
müzik yapabilir, oyuncakları 
veya küpleri üst üste dizebilir, 
resimli kitapları beraber oku-
yabilirsiniz.
Çocuklar için: 3 yaşından 
büyüklerle kaliteli zaman ge-
çirmek için daha fazla seçene-

ğimiz var. Müzik herkese iyi 
gelir, beraber şarkı söyleyip 
dans edebilirsiniz. Beraber bir 
kitap okumak, okul ödevlerini 
beraber yapmak da iyi bir fi-
kir. Yaşadığınız bölgedeki kı-
sıtlamaları da gözeterek evin 
çevresinde ya da bahçede kısa 
gezintiler yapabilir, ev işlerini 
beraber yapabileceğiniz oyun-
lar uydurabilirsiniz.
Genç çocuklar için: Ergenlik 
çağındaki çocuklarla iyi vakit 
geçirmenin en iyi yolu, onlar-
la hoşlandıkları bir konuda 
sohbet etmek olacaktır. İm-
kanlar el verdiği ölçüde kısa 
yürüyüşler yapabilir veya evde 
beraber hafif egzersizler yapa-
bilirsiniz.

GERÇEKÇI OLUN, POZITIF 
OLUN
Pozitif olmak demek her za-
man her şeyin en iyisini dü-

şünmek değil. Çocuğunuza 
‘ortalığı dağıtma’ demek ye-
rine ‘dağıttıklarını toplar mı-
sın?’ dediğinizde olumsuz bir 
cümle yerine, olumlu bir ta-
lepte bulunmuş olursunuz. 
Siz de gergin ve güvensiz his-
sediyorken çocuğunuza karşı 
pozitif kalabilmek bazen zor-
layıcı olabilir ancak imkansız 

değil. Zorlandığınızı ondan 
saklamak zorunda değilsiniz, 
yorulduğunuzu ya da canı-
nızın sıkıldığını ona nazikçe 
ifade edebilirsiniz. Bu anlam-
da gerçekçi olmak, aranızdaki 
güven ilişkisini sağlamlaştıra-
caktır.

Olumlu hareketleri onayla-
mak da çok önemli. Çocuklar 
kendilerine veya size iyi gelen 
bir şey yaptığında onları tak-
dir etmek, düşündüğünüzden 
de fazla pozitif bir iz bırakır. 
Sizinle her gün bir arada ol-
mak okullu çocuklar için yeni 
bir deneyim, bu deneyimi 
aranızdaki bağları sağlamlaş-
tırmak için değerlendirmeyi 
düşünün.
RUTIN OLUŞTURMAK 
ÖNEMLI
Her gün belirli saatlerde ye-

mek yemek ve belirlediğiniz 
saatlerde yatağa gitmek, gün-
lük düzeninizi sürdürmeni-
ze yardımcı olacaktır. Aynı 
şekilde salgın koşullarında 
hijyen kuralları da belirli bir 
düzeni gerektirir. Gününüzü 
saat saat planlamanız elbette 
mümkün olmayabilir, müm-
kün olsa bile epey sıkıcı olabi-
lir! Ancak belirli işler için gün 
ve saat planlamak, çocukları-
nızı da bu planlara dahil et-
mek hem işbirliği yapmanızı 
kolaylaştıracak, hem de ileti-
şiminizi kuvvetlendirecektir.

STRESINIZI YOK SAYMAYIN
Şu anda dünyadaki herkes 
gibi, bütün ebeveynler gibi siz 
de zorlu bir dönemden geçi-
yorsunuz. UNICEF, özellikle 
milyonlarca insanın aynı kor-

kularla eve kapanmış olduğu-
nu hatırlatıp, yalnız olmadı-
ğımızın altını çiziyor. Stresli, 
kaygılı hissettiğiniz zaman-
larda duygularınızı yok say-
mamak en önemli adım. İşle-
re ara vermek ya da çocuklar 
yattıktan sonra kendinize kısa 
da olsa sevdiğiniz bazı şeyleri 
yapmak için biraz zaman ayır-
mak bu süreçte oldukça olum-
lu etki yaratacaktır. 

Sadece beş dakikalığına ra-
hat bir yerde oturup veya uza-
nıp vücudunuz gevşetmeniz 
ve nefes alış verişinize odak-
lanmanız bile oldukça etkili 
bir gevşeme egzersizi olacak-
tır. Unutmayın, siz iyi olur-
sanız aileniz için daha faydalı 
olabilirsiniz, oksijen maske-
sini önce kendinize takmayı 
ihmal etmeyin!

Çocuklu ailelere tavsiyeler
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Avusturya’da 
Covid-19 salgını 

nedeniyle bir 
aydan uzun süredir 

okullar tatil, sokağa 
çıkma kısıtlamaları 

ise hala devam 
ediyor. Bu süreçte 

birçok kişi işe 
gidemiyor, evden 

çalışabilenler 
yeni sisteme 

adapte olmaya 
çalışıyor. Birçok 

aile ise çocuklarıyla 
birlikte evde 

kalmak 
durumunda.



Avusturya’da Covid-19 salgını nedeniyle bir aydan uzun 
süredir okullar tatil, sokağa çıkma kısıtlamaları ise hala 
devam ediyor. Bu süreçte birçok kişi işe gidemiyor, evden 
çalışabilenler yeni sisteme adapte olmaya çalışıyor. Birçok 
aile ise çocuklarıyla birlikte evde kalmak durumunda.

Kov�d-19 �le mücadelede 
evdek� gerg�nl�ğ�n 
�lacı “egzers�z”

Evde bulunmanın verdiği 
gerginlik ile başa çıkabilmek 
için düzenli ev içi egzersiz 
yapılabilir

Eski albümler incelenebilir, 
sohbetler esnasında geçmiş- 
teki güzel anılardan 
bahsedilebilir

Ev içinde fonda müzik sesi 
motivasyonu artırır, çeşitli 
dans oyunları denenebilir

Çocuklarla saklambaç, yap-boz, 
tombala, kelime oyunu gibi oyunlar 
oynanabilir

Günlük tutmak, gazete ve 
kitap okumak, yazı yazmak, 
yemek ve resim yapmak gibi 
faaliyetler de kişinin 
motivasyonunu artırır

Önemli telefon numaraları 
görülebilecek bir yere 
asılmalıdır. Bu bilgiler özellikle 
yaşlı bireyler için yakınlarının, 
eczanenin, eve hizmet veren 
marketlerin, gerektiğinde 
çağırabilecekleri taksinin ve 
evde bakım hizmetlerinin 
numaraları olmalı

Uyku düzeni bozulmamalı. Gece 
geç saatlere kadar uyanık kalma ve 
gece geç saatlere kadar televizyon 
izlenmemeli
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Hamilelikte vücutta 
meydana gelen 

değişimleri ve bebeğin 
gelişimini mümkün kılan 

hormonal değişimler, aynı 
zamanda anne adayının 
bağışıklık sisteminin de 

normalde olduğundan 
farklı çalışmasına 

neden olur. Hamilelikte 
bebeğe zarar vermeden 

kullanılabilecek ilaç sayısı 
da sınırlı olduğundan 

genellikle gebe kadınlar, 
hastalıklara karşı daha 

savunmasız kabul 
edilirler.
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SAĞLIK: KADIN & BEBEK 

Hamilelik ve Emzirme
Dönemlerinde Koronavirüs

2019’un son aylarından beri 
dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgını da elbette 

bağışıklık sistemimizi normal-
de olduğundan daha güçlü 

tutmamızı gerektiriyor. 
Hastalığa yakalanma-
mak için olduğu kadar, 
hastalığa yakalandıktan 
sonra iyileşebilmek ve 

hatta, hastalığa tekrar ya-
kalanmamak için de güçlü 
bir bağışıklığa ihtiyacımız 

var. Bu durumda gebelik-
te bağışıklık sisteminin 
normalden daha zayıf 
çalışıyor olması da en-

dişeleri beraberinde 
getiriyor. Yapılan 

araştırma sayısı 
çok kısıtlı olsa 
da, elimizde 
gebelikte ko-
ronavirüsten 
k o r u n m a k 
için bazı bil-
giler mevcut.

HAMILELIK SÜRECINDE 
KORONAVIRÜSTEN 
KORUNMAK IÇIN:

» Sosyal mesafeye ve izolasyo-
na dikkat edilmeli. Eğer part-
ner ya da evde yaşayan başka 
biri iş sebebiyle dışarı çıkmak 
zorundaysa evde maksimum 
hijyen kuralları uygulanmalı. 
Hamile kadınlar kimseye 1 
metreden fazla yaklaşmama-
lı, dışarı çıkmak durumunda 
kaldığında mutlaka koruyucu 
maske kullanmalı.

» Sürekli evde kalınsa bile, el-
ler günde birkaç kez 20 saniye 
boyunca bol su ve sabunla yı-
kanmalı. 

» C vitamini içeren gıdalara 
ağırlık verilmeli. Doktor öne-
risiyle kapsül şeklinde besin 
ve vitamin takviyeleri de alı-
nabilir.

» Evde kalınan süre boyunca 
dışarıdan gelen her türlü eşya 
ve gıda malzemesi ambalajı 
mümkünse bir başkası tara-
fından özenle dezenfekte edil-
meli, dezenfekte edilemeyen 
malzemeler hava alan balkon 
gibi açık bir alanda 3 gün bek-
letilmeli.

EMZIREN ANNELER IÇIN 
ÖNERILER:

» Emzirme sırasında solunum 
hijyenine dikkat edilmeli. An-
nede Covid-19 teşhisi bulun-
masa bile tedbiren, emzirirken 
maske kullanılması öneriliyor. 
Her emzirmede yeni bir mas-
ke kullanmak da önemli.

» Emzirmeden önce ve sonra 
eller 20 saniye boyunca dik-
katle yıkanmalı. 

» Temas edilen yüzeylerin hij-
yenine özen göstermek gere-
kiyor.

» Pompa kullanılarak süt sağı-
lıyorsa her kullanımdan önce 
ve sonra, kullanılan ekipman 
da dezenfekte edilmeli. Sağı-
lan sütlerin saklanması ve çöz-
dürülmesi sırasında da hijyen 
koşullarına dikkat edilmeli.

» Annenin hastalanması du-
rumunda bebeğin bakımı ve 
sağılmış süt ile beslenmesi bir 
başkası tarafından yapılmalı-
dır.

KORONAVIRÜS ANNE 
KARNINDAKI BEBEĞE 
GEÇIYOR MU?

Salgın sırasında Çin’de 9 ha-
mile kadının Covid-19 testleri 
pozitif çıktı. Araştırmacılar 
bu 9 kadını dikkatle takip etti-
ler ve çalışma sonuçlarını The 
Lancet’te yayınladılar. Sonuca 
göre, 9’u da sezaryen ameli-
yatla doğum yapan kadınla-
rın hiçbirinin bebeğinde ko-
ronavirüse rastlanmadı. Aynı 
şekilde İtalya’da da Covid-19 
pozitif bir gebenin doğumdan 
sonra bebeğinin test sonucu-
nun negatif olduğu açıklandı. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
amniyon sıvısında veya anne 
sütü örneklerinde de virüse 
rastlanmadığını doğruluyor. 

HAMILELER DAHA 
DIKKATLI OLMALI

Hamilelikte bağışıklık sistemi 
daha hassas olabileceği için, 
bu süreçte virüse yakalan-
mamak için biraz daha özen 
göstermek gerekiyor. Dünya 
Sağlık Örgütü, hastalığın yay-
gın semptomları olan yüksek 
ateş, kuru öksürük gibi belir-
tileri gösteren hamile kadın-
lara öncelikli olarak test ya-
pılmasının önemli olduğunu 
belirtiyor. 

DSÖ, aynı zamanda Covid-19 şüphesi veya 
teşhisi bulunan gebelerin sezaryen ile doğum 
yapması gerekmediğini de açıkladı. 

KADIN SAĞLIĞI UZMANI:
Kadın sağlığı uzmanı Dr. Avi-
va Jill Romm, emzirme döne-
minde olan annelerin salgın 
sırasında bağışıklık sistemi-
ni güçlendirmesinin önem-
li olduğunun altını çiziyor. 
Romm’un önerilerine göre 
C vitamini, çinko, ekinezya 
ve zencefil takviyeleri almak 
emzirme döneminde güvenli. 
Aynı zamanda emziren anne-
nin ihtiyaç duyduğu yardımı 
alabilmesi ve düzenli olarak 
uyuyabilmesi de bağışıklık 
sisteminin güçlü kalması için 
önemli.

Eğer anne hastalık nedeniyle 
yorgun düşmüşse ve bebeğin 
bakımını üstlenemeyecek du-
rumdaysa muhakkak yardım 
almalı. Bu süreçte anne sütü-
nü sağarak hijyenik koşullar-
da buzdolabında muhafaza 
etmek ve beslenme saatlerin-
de ısıtarak bebeğe biberon 
yardımıya içirmek mümkün. 
Bebeğin daha sonra meme 
reddi yaşamaması için, özel-
likle yenidoğan bebeklerin 
kaşıkla veya emzirme kadeh-
leri yardımıyla beslenmesi de 
öneriler arasında.

Duygu İslamoğlu
haberjournal

KORONAVIRÜS 
ENFEKSIYONU 
SAPTANAN HAMILE BIR 
KADIN DOĞUM SONRASI 
BEBEĞINI ANNE SÜTÜ 
ILE BESLEYEBILIR 
MI? ENFEKTE 
KADIN BEBEĞINI 
ENFEKSIYONA KARŞI 
NASIL KORUMALIDIR?

Şu andaki bilgiler koronavirü-
sün anne sütüne geçmediğini 
göstermek- tedir. Hafif semp-
tomları olan veya semptomu 
olmayan kadınlarda olası risk-
ler gözden geçirildikten sonra 
aile ve hekim emzirme konu-
suna birlikte karar vermelidir. 
Solunum veya temas yolu ile 
bulaş konusunda gerekli ted-
bir- leri aldıktan sonra anne-
ler bebeğini emzirebilir. Anne 
koruyucu maske takmalı ve 
bebeğine dokunmadan önce 
mutlaka ellerini yıkamalıdır. 
Bebek ile anne aynı odada ka-
lıyor ise mesafe en az 1 metre 
olmalı ve mümkün ise araya 
perde gibi bir bariyer koyul-
malıdır.
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ASTIM

BURUN AKINTISI,

HIRILTI SOLUNUM

GÖZLERDE SULANMA

ÖKSÜRÜK

BULANTI, KUSMA

Koku almada 

bozukluk ve ürperme

Kovid-19 ile diğer üst solunum yolu
hastalıkları arasındaki bu farklara 
dikkat!

Sosyal izolasyon sürecinde
"Evde kal, sporla sağlıklı kal"

ısınma olmalı .2 -3 tur ev 

Önce 

8 kez 
uygulanmalı

olmak üzere 8 kez 
yapılmalı

kadar uygulanmalı

 

 

UZMAN DR.

 

 

8 TEKRAR ' LUNGE'

10 TEKRAR 'SQ UAT'

"Fiziksel olarak 

aktif yaşayan 

insanların, evde 

uzun zaman 

geçirmesi ise hem 

fiziksel hem de 

ruhsal sağlığı 

maalesef olumsuz 

etkilemektedir. 

Araştırmalar, 

hareketli hayatın 

insan ruh sağlığı 

üzerinde olumlu 

etkilerinin 

olduğunu, 

özellikle böyle 

stresli zamanlarda 

anksiyete ile baş 

etmede fayda 

sağladığını 

göstermektedir."

Egzersiz 
esnasında 
zorlanma 
halinde 

ısınma süresi 
uzatılmalı



So schützen  
Sie sich vor dem  
Coronavirus
Wie zur Vorbeugung der saisonalen Grippe 
werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

Folgende Telefonnummern sind rund um die Uhr besetzt: 
Gesundheitstelefon 1450: Alle, die Symptome aufweisen, bitte zu Hause bleiben!  
Sie  erhalten unter dieser Nummer Ratschläge von medizinischen Fachleuten.  
AGES-Hotline 0800 555 621: Antworten auf Fragen rund um das Coronavirus –  
allgemeine Informationen zu Übertragung, Symptomen, Vorbeugung.  
Betreuungshotline 01/4000-4001: Hilfe bei der Organisation des Alltags für betroffene  
Risikogruppen (ältere Menschen sowie Menschen mit Vorerkrankungen).

Schul-Hotline 01/525 25-77048 (Mo–Do 7.30–16 Uhr, Fr 7.30–15.30 Uhr):  
Informationen für Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen.
Notrufnummer 144: Die Rettung rufen Sie bitte nur in lebensbedrohlichen Notfällen!

wien.gv.at/coronavirus

Bezahlte Anzeige

Alle wichtigen Infos finden Sie unter wien.gv.at/coronavirus

Waschen Sie Ihre Hände mehr-
mals täglich mit Wasser und 
Seife oder einem alkoholhalti-
gen Desinfektionsmittel.

Wenn Sie husten oder niesen, 
bedecken Sie Mund und Nase 
mit einem Papier taschentuch 
beziehungs weise Ihrer Ellen-
beuge (nicht mit den Händen). 
Entsorgen Sie das Papier-
taschentuch umgehend 
und waschen Sie danach  
Ihre Hände.

Vermeiden Sie direkten  
Kontakt zu kranken  
Menschen.
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