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Mannheim‘dan sonra 17.şube olarak
Weil am Rhein‘da da açılan
yeni yerimizde, tüm satışlar ve alımlar
Türkiye kuru üzerinden yapılır.
14,18, 21 ve 22 ayar altın çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
• Bilezikler • Yüzükler • Kolyeler

• Setler • Alyanslar

Leopoldstr 2a
79576 Weil am Rhein

Tel: 0049 76 211 686 220

ABONE OL,

İsviçre
gündemini
bizimle
takip edin!

DERGiN HER AY
ADRESiNE GELSiN!
1 yıllık Abonelik ücreti
sadece 75 Sfr.

İsim:
Soyisim:
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Faaliyet alanı:
Dergi teslim Adresi:

Posta Kodu/ Şehir:
Telefon:
E-Mail:
Meslek:
Doğum tarihi:

İmza

75 Sfr. ödeyerek 1 yıllık abone olmak istiyorum.
Gerekli bedeli ödemem için bana makbuz yollayın.
BANKA HESAP NUMARAMIZ: KONTO 60-648799-5
IBAN: CH59 0900 0000 6064 8799 5

ArgeMedia-HaberPodium
Tösstalstrasse 23
8400 Winterthur
+41 (0) 52 514 11 00
+41 (0) 76 343 80 74
Dergimize web sitesinden de abone olabilirsiniz.
www.haberpodium.ch

/haber.podium
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Korona aşıları ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, Ocak ayı itibarı ile Avrupa’da
ve İsviçre’de aşılamalara başlanması hedefleniyor. Bu dönem kitlesel bir aşı kampanyası başlatılabilir. Birçok insan, yeniden normal yaşama
dönmek için heyecanla Korona aşısını bekliyor.
Peki Korona aşısının bulunması pandeminin
sona ereceği anlamına mı geliyor?

Aydın YILDIRIM
a.yildirim@haberpodium.com

Sağlık uzmanları bu soruya “Hayır“ şeklinde
yanıt veriyorlar. Semptomik hastalıklara karşı
koruma sağlayan Covid19 aşıları %100 koruma
sağlamazken, aşılanmış kişilerin virüsü yayıp
yaymadıklarına dair yeterli bir kanıt da mevcut
değil henüz. Bu nedenle; yayılmayı önlemek
için, koruyucu önlemler dahilinde çaba sarf
etmeye devam etmek, maske, el yıkama, sosyal
mesafe gibi kontrol önlemlerini ihmal etmemek
gerekiyor.
İsviçre, farklı üreticilerle milyonlarca doz aşıyı
garanti altına alsa da, ilk aylarda yeterli miktarda
aşı dozu olmayacak. İsviçre, Ağustos ayında
ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna ile yaptığı
bir aşı tedarik anlaşmasıyla Moderna’dan 4,5
milyon aşı dozu sipariş edildiğini duyurmuştu.
Etkili bir sonuç elde edilmesi için kişi başına iki
aşı dozunun yapılması gerektiği düşünüldüğünde, yeterli aşı miktarının çok daha yüksek olması
gerekiyor. Bu durumda “aşılamada öncelik“ gibi
bir uygulama devreye girecek.
Aşıların, yaşa ve hastalık geçmişine bağlı olarak,
ilk etapta risk grubunda olanlara yapılması
öneriliyor. Daha sonra da; sağlık çalışanları gibi
enfeksiyon riskine maruz kalanlar ve sosyal olarak görev icra eden polisler, kurtarma görevlileri,
öğretmen ve eğitmenler aşılama önceliğine
sahip olabilecekler.
Daha sonraki süreçte, dozların üretimine göre,
İlkbahar aylarında yaygınlaştırılacak olan bu
aşılamalar zorunlu olmayacak. Ancak aşılama
yapmanın, gelecekte sosyal hayata katılım için
bir önkoşul olabileceği konuşuluyor. Örneğin
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aşılarını yaptırmayanlar gelecekte bar, restoran,
gece kulübü, spor ve konser salonu gibi yerlere
alınmayabilirler.
Bu yönlü bir çalışma planı, "normal hayat pasaportu" ismi ile İngiltere Hükümeti tarafından
gündeme getirildi bile. Bu plana göre aşı olmayanlar kısıtlamalarla karşılaşacak. Bazı havayolu
şirketleri ise, uçaklara sadece aşılanmış yolcuların kabul edileceğine dair açıklamalar yaptı.
Aşı zorunluluğu her ne kadar kamusal kurumlarda olmayacak olsa da, özel kurum ve kuruluşlar
gelecekte Korona aşısı zorunluluğunu gündeme
getirebilirler.
Hızlı bir şekilde geliştirilen aşılara güvenmeyen
veya karşıt olduğu için aşı olmak istemeyenler
de mevcut tabi.
Durumun nasıl şekilleneceğini, ne tür tartışmaların yaşanacağını ancak aşılamalara başlandıktan
sonra görebileceğiz.
....
2020 yılından aktardığımız haberlerin ve
bilgilendirmelerin büyük bir çoğunluğu Korona
ile ilgili oldu. Öyle ki, sürekli olarak bu konuyu
işlemek ya da bu konuyla bağlantılı haberler
vermek zaman zaman bizlere bıkkınlık da verdi.
Ancak sorumluluğumuz gereği, güncel gelişmeleri ve tartışmaları vermek zorundaydık.
2021 yılı nasıl geçecek bilinmez, ancak modern
insanlık tarihinin en zor yıllarından biri olan
2020 hepimiz için kötü geçti. İnsanlık, bu yılda
yaşanan kaosla başa çıkmak için büyük bir çaba
harcıyor. Eminim ki bu yıl, onca olumsuz duruma
rağmen önemli kazanımlarla noktalanacak.
2020’nin bizlere öğrettikleri, hayatımıza getirdikleri ve götürdükleri üzerinden kendimizi
umutlu bir şekilde 2021yılına hazırlayalım!
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara
aittir ve reklamların içeriğinden reklam
verenler sorumludur. Doğacak hukuki
sorumluluk hiçbir şekilde dergimizi ve sitemizi
bağlamaz. Dergi ve sitemizde yer alan yazı,
resim, ilan ve reklamlar ismimiz belirtilmek
suretiyle ya da izin alınarak kullanılabilir.
HaberPodium basın yayın ilkelerine uymayı
taahhüt eder.
Redaksiyon kapanış:
Her ayın 3'ü. Dergimizde yayınlanmasını
istediğiniz haber, duyuru ve reklamlarınızı her
ayın 3'üne kadar göndermeniz gerekmektedir.
Verdikleri ilanlarla sponsor desteği sunan
firmalarımıza teşekkür ediyoruz.
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