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Öte yandan Federal Sağlık Dairesi (BAG), 
uluslararası geçerliliğe sahip olan aşı 
sertifikası ile ilgili çalışmalarına devam 
ediyor. Bu sertifikalarla, yaz aylarında 
yapılacak olan sınır ötesi seyahatler 
sorunsuz bir şekilde yapılabilecek.

Aile hekimlerinden veya aşı merkezlerin-
den alınabilecek olan aşı sertifikalarının, 
dünya çapında geçerli hale getirilmesi 
hedeflenirken, bu kapsamda Avrupa 
Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile koor-
dineli çalışmalar yürütülüyor. Böylece 
yaz aylarında daha rahat seyahat etme 
özgürlüğüne sahip olmuş olacağız.

Aşılarla birlikte testlere de önemli işlevler 
yükleniyor. Muhtemelen, kişiler aşılarını 
yaptırmış olsalar dahi, uçağa binmeden 
önce negatif bir test sonucu da sunmak 
zorunda kalacaklar.

...

Federal Hükümet’in Korona testi stratejisi 
kapsamında, 7 Nisan 2021’den bu yana 
kişilerin kendi kendilerine yapacakları 
testler de kullanımda. Ücretsiz olan bu 
testleri, kişi başına ayda 5 adet olmak 
üzere herkes edinebiliyor. 

Testlerin evlerdeki özel buluşmalardan ya 
da ziyaretlerden önce kullanılması, virü-
sün tespit edilmesi ve olası bir enfeksi-
yon zincirinin önüne geçilmesi açısından 
oldukça önemli.

Bu testlerle ilgili güncel bilgileri içeriği-
mizde okuyabilirsiniz.
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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.
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oder andere Arten von Dokumenten nicht zu 
publizieren.

Sahibi / Herausgeber
ArgeMedia

Genel Yayın Yönetmeni / Chefredaktor
Aydın Yıldırım

Haber Müdürü / Nachrichtenchef
Derya Özgül

Redaksiyon / Redaktion
Reyhan Alhas

Yazarlar / Autoren
Ayhan Demirden
Bahar Yıldırım
Berna Çoban
Bülent Kaya
Edibe Gölgeli
Fikret Zengin
Fuat Köçer
Gamze Hacipasaoglu
Gülter Locher
Haşim Sancar
Mehmet Meral
Meral Acar
Mustafa Aktaş
Özgür Tamcan 
Sibel Arslan
Savaş Şengül
Yasemin Schreiber Pekin

Aydın YILDIRIM
a.yildirim@haberpodium.ch

Bu ayki içeriğimizde aşılamalarla ilgili 
güncel duruma ve aşılamaların gidişatına 
yer verdik. Bu kapsamda, aşılarını olanlar 
ile aşılamalarda çalışan bir sağlıkçı ile de 
görüştük.

Bilindiği gibi İsviçre’de aşılamalar devam 
ediyor. Şu ana kadar aşılarını yapanların 
büyük bir çoğunluğu 80 yaşın üzerin-
dekilerdi. Bu kesimde hastaneye yatış 
sayısında önemli düşüşler olurken, bu 
grupta görülen enfeksiyon oranı, Ocak 
ortasından bu yana %80'den fazla azaldı. 
Bunun yanı sıra Korona’dan kaynaklı 
hayatını kaybedenlerin sayılarında önemli 
düşüşler de var. Kısa bir süre önce 65 yaş 
üstündekilerin de aşı başvuru yapmaları-
na izin verildi.

Federal Hükümet toplamda 35,8 milyon 
aşı dozu için beş üretici ile sözleşme 
imzaladı. Aşı üretici firmalar olan Pfizer/
Biontech ve Moderna, Nisan ayı sonuna 
kadar İsviçre'ye 3,8 milyon doz aşı teslim 
edecek. Bu dozlar, 65 yaşın üzerinde 
olan ve kronik hastalığı bulunan kişilerin 
dörtte üçü için yeterli. Bu kesim her iki 
aşısını da olabilecek. 

Pfizer/Biontech ve Moderna, Temmuz 
ayına kadar İsviçre‘ye 6,7 milyon doz 
daha teslim edeceklerini taahhüt ettiler. 
Swissmedic Johnson & Johnson aşıları-
nın kullanımını da onaylamış durumda. 
Curevac ve Novavax aşılarının kullanımı 
da onaylanırsa, yaz aylarında elde yete-
rince aşı olmuş olacak. İsviçre'de yaşayan 
7 milyondan fazla yetişkinin aşılanması 
gerektiği düşünüldüğünde, eldeki aşılar 
fazlası ile yeterli olacak.
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