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Öte yandan, Korona ile ilgili önlemleri-
nin son bulmasını isteyen “Kilitlenmeyi 
durduralım“ isimli başka bir girişim ise 
internet üzerinden yaklaşık 300 bin imza 
toplamayı başardı. Bu sayı her geçen gün 
artıyor. 

Depresyon, aile içi şiddet, iş kaybı, 
işletmelerin iflası, yalnızlık duygusu ve 
intiharlarda artışlar olduğunu savunan 
girişim öncüleri; koruma konsepti kap-
samında, tüm işletmelerin, restoranların, 
barların, eğlence ve spor tesislerinin 
açılmasını istiyorlar.

Uzmanlara göre, uzun vadeli bir perspek-
tif sunulamaması insanlarda tükenmişlik 
hissine neden oluyor. Psikiyatristler ve 
psikologlar ise, kısıtlamaların insanların 
ruh sağlığı üzerinde oluşturduğu risklerin 
göz ardı edilmemesi gerektiğini savunu-
yorlar.

HaberPodium olarak sektörlerin Korona 
önlemlerinden nasıl etkilendiklerini 
merak ettik ve kimi sektör temsilcileri ile 
görüşmeler gerçekleştirdik. Ortaya çıkan 
durumun birçok sektör için vahim olduğu 
söylenebilir. Hemen hemen her sektörde 
sorunlar yaşanırken, işletme sahipleri 
kantonlardan yeterli derecede yardım 
alamamaktan, bürokratik işlemlerin çok 
uzun ve anlamsız olduğundan ve kira 
desteği alamamaktan yakınıyorlar.

Zararlardan kaynaklı psikolojik sorunlar 
da yaşamaya başlayan işletme sahipleri, 
kendi çabaları ile yarattıkları alternatif 
olanaklarla, bu kötü dönemi atlatmak için 
yoğun bir çaba sarf ediyorlar.

Dileyenler, içerikte yer verdiğimiz bu 
röportajları okuyabilirler.
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Zeitschrift, das Schweizerische 
Nachrichten auf Türkisch anbietet und für 
die türkischsprachige Bevölkerung der 
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Zielsetzung ist die Förderung und die 
soziale Integration der türkischsprachigen 
Bevölkerung in ihre Umgebung und ein 
besseres gegenseitiges Verständnis. 
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Covid-19 salgını 1 yıldan fazladır dünya 
ve İsviçre gündemini meşgul ediyor. 
Hızla yayılan virüsle mücadele önlem-
leri kapsamında alışılmadık önlemler 
alınırken, bu sayede insanların korunması 
amaçlanıyor. 

Gelinen aşamada virüs ile ilgili çok daha 
fazla bilgi edinilirken, testler ve aşılama-
larla, Koronavirüs ile mücadele farklı bir 
boyuta erişti.

Mart ayı başı itibarı ile alınan sıkı önlem-
ler gevşetilmeye başlandı. Buna paralel 
olarak mutasyon geçiren virüslerin 
bulaşma oranları da artıyor. 

Endişelere neden olan bu durum, bahar 
aylarında üçüncü bir dalganın gelişeceği 
korkusunu tetikliyor.

Kitlesel testlerin yaygın olarak yapıldığı 
İsviçre’de, Koronavirüs aşılamaları olduk-
ça ağır ilerliyor. Federal Hükümet ise, Ko-
rona önlemlerinin gevşemesine rağmen 
halka ihtiyatlı olma çağrısı yapıyor.

Pandeminin başlangıcından bu yana 
İsviçre’deki halkın büyük bir çoğunluğu, 
Federal Hükümet’in açıkladığı kurallara 
uydu ve gündeme getirilen kısıtlamaları 
kabul etti. Ancak gelinen aşamada, sonu 
bir türlü gelmeyen bu kısıtlamaların son 
bulmasını isteyenlerin sayısı artmaya 
başladı.  

İsviçre’de 13 Haziran’da yapılacak olan 
federal bir oylama ile, pandeminin ba-
şından bu yana yürürlükte olan Covid 19 
Yasası‘nın iptali gündeme gelecek. Bu ya-
sanın gereksiz olduğuna inanan inisiyatif 
sözcüleri, Federal Hükümet’in olağanüstü 
hal yetkilerinin salgın sırasında meşru-
laşmasını ve bu yetkilerin 2021 yılının 
sonuna kadar uzatılmasını engellemeyi 
hedefliyorlar.
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