KOVİD’İN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIŞI
Hatice KAHRIMAN*
Kovid-19 virüsü ilk kez 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde tespit
edilmiştir. Canlı hayvan pazarı çalışanlarında ve orayı ziyaret eden çok sayıda kişide belirtiler
görülmesiyle gündem olan Kovid-19 virüsünün pazarda satılan yarasalardan yayıldığı tespit
edilmiştir. Başlangıçta basit bir soğuk algınlığı sanılması nedeniyle önemsenmemiş ve böylece
insandan insana hava yoluyla bulaşmıştır. Dünya, virüsün varlığından Çin’in 31 Aralık’ta
Dünya Sağlık Örgütü’ne salgını bildirmesiyle haberdar olmuştur.
Çin’de virüs kaynaklı ilk ölüm 9 Ocak 2020’de yaşanırken Çin dışında virüs sırasıyla;
13 Ocak’ta Tayland’a, 16 Ocak’ta Japonya’ya, 21 Ocak’ta ABD’ye ve 24 Ocak’ta Fransa'ya
sıçramıştır. Çin dışında karşılaşılan ilk ölüm ise 2 Şubat’ta Filipinler’de olmuştur. Orta Doğu
coğrafyasında ilk hasta Birleşik Arap Emirlikleri’nde ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık
Örgütü’nün 30 Ocak tarihinde acil durum ilan etmesinin ardından virüsün Güney Amerika
kıtasına ulaştığı anlaşılmıştır. Böylece Brezilya da virüsle temas eden ülkeler arasına girmiştir.
Vuhan’dan Hindistan’a dönen öğrencilerde Korona virüsün tespit edilmesi ile 30 Ocak’ta
Hindistan da salgın ile tanışmıştır. Virüs 31 Ocak itibarıyla Rusya, İsveç, İngiltere ve
İspanya’ya sıçramış olup İngiltere nüfusuna oranla salgının etkilerini yoğun olarak hisseden
ülkelerden biri haline gelmiştir. İtalya ise virüs temelli ölümün en fazla kaydedildiği ülke olarak
ilk sıralarda yerini almıştır. Afrika kıtasına ise salgın, ilk vakanın 14 Şubat’ta Mısır’da
görülmesiyle ulaşmıştır. 11 Mart 2020’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasıyla
Türkiye Cumhuriyeti de ilk hastanın saptandığını belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütü ise 13
Mart’ta Avrupa’nın salgının merkezi haline geldiğini duyurmuştur. 18 Mart’ta yeniden ekrana
çıkan Fahrettin Koca, “ilk hastamı kaybettim” sözleriyle kamuoyuna seslenmiştir. Bunlara
ilaveten Brezilya, ABD’nin ardından en fazla vakaya sahip ülke olmuştur. Aynı zamanda
ABD’de “ulusal acil durum” ilan edilmiştir.
Yukarıdaki veriler, 31 Aralık 2019 tarihinden 23 Mart 2022’ye kadar geçen zaman
dilimi boyunca Korona virüsün insan hayatını ne denli etkilediğini gözler önüne sermektedir.
İlk vakaların tespitinden itibaren alınan önlemler ve virüse yönelik yürütülen araştırmalar,
Korona virüs hastalığının yayılışını engellemeye yardımcı olmuştur. 23 Mart 2022 itibarıyla
Dünya’da toplam 474.114.550 onaylanmış vaka ve 6.098.771 onaylanmış vefat eden kişi sayısı
bulunmaktadır. İyileşen sayısı ise 410.016.435’tir. Bu rakamlar her gün değişmektedir. Güncel
veriler değerlendirildiğinde virüsün kısa zamanda hızla yayıldığını ve bir yavaşlama söz konusu
olsa da bulaşmaya devam ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu salgının yeryüzünden
silinmesi ancak uzun vadede mümkün görülmektedir.
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