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ABONE OL,

İsviçre
gündemini
bizimle
takip edin!

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

İsim:
Soyisim:
Firma:
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
/haberpodium

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

Aydın YILDIRIM
a.yildirim@haberpodium.ch

Bilindiği gibi İsviçre’de aşılamalar devam
ediyor. Şu ana kadar aşılarını yapanların
büyük bir çoğunluğu 80 yaşın üzerindekilerdi. 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 yapmalarına 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 aşılarının kullanımını da onaylamış durumda.
Curevac ve Novavax aşılarının kullanımı
da onaylanırsa, yaz aylarında elde yeterince aşı olmuş olacak. İsviçre'de yaşayan
7 milyondan fazla yetişkinin aşılanması
gerektiği düşünüldüğünde, eldeki aşılar
fazlası ile yeterli olacak.

Künye / Impressium
HaberPodium ist eine Monatliche
Zeitschrift, das Schweizerische
Nachrichten auf Türkisch anbietet und für
die türkischsprachige Bevölkerung der
Schweiz zur Verfügung stellt.
Zielsetzung ist die Förderung und die
soziale Integration der türkischsprachigen
Bevölkerung in ihre Umgebung und ein
besseres gegenseitiges Verständnis.
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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 merkezlerinden alınabilecek olan aşı sertifikalarının,
dünya çapında geçerli hale getirilmesi
hedeflenirken, bu kapsamda Avrupa
Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli 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, virüsün tespit edilmesi ve olası bir enfeksiyon zincirinin önüne geçilmesi açısından
oldukça önemli.
Bu testlerle ilgili güncel bilgileri içeriğimizde okuyabilirsiniz.

Fransız kantonları sorumlusu /
Leiter französischen Kantone
Savas Kulug
Hukuk Danışmanı / Rechtsberaterin
Derya Özgül LL.M
Grafik Tasarım/Baskı / Grafische Design/
Druck
ArgeMedia
Türkiye Sorumlusu
Kurtuluş Karaşın
Online / Internet
Sadık Bagadur
Yayın Periyodu / Periode
Yılda 11 Adet, her ayın 15'i
11 Mal Jährlich, jeder 15. des Monats
Die Verwendung von Texten, Fotos und
Inhalten von haberpodium.com ist nur
mit Quellenangabe (www.haberpodium.
com) gestattet. Jede Verwendung oder
Reproduktion ohne Genehmigung von
haberpodium.com ist untersagt und verletzt
die Autorenrechte. Die Redaktion behält
sich das Recht vor, erhaltene Artikel, Fotos
oder andere Arten von Dokumenten nicht zu
publizieren.

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.
www.haberpodium.ch
facebook/haber.podium
twitter/haberpodium
instagram/haberpodium
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