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Basın bülteni - 335/05/2020 

Daha fazla orantılılık ve daha geniş bir 
perspektif - Korona Uzmanlar Konseyi ikinci 
görüşünü sunmuştur 

Epidemiyolojik, tıbbi, ekonomik ve sosyal göstergelerle veri ve olgu 
izleme, ölçme ve orantılılığı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Eyalet hükümeti şunu bildirmektedir:  
 

Geçen hafta 6. Oturumda yapılan istişarelerin ardından Başbakan Armin 

Laschet tarafından atanan Koruna-Uzmanlar Konseyi, eyalet 

hükümetine  4 Mayıs 2020 Pazartesi günü "Bütüncül bir bakış açısını 

korumak - orantılılığı sağlamak - sağlık, ekonomik ve sosyal 

zorluklardan kaçınma"  başlığıyla ikinci görüşünü bildirmiştir. 

 

Bu görüş kapsamında uzman konsey, enfeksiyon oranının önemli 

ölçüde yavaşladığını ve sağlık sistemindeki durumun dengelendiğini 

belirtiyor. Bu arka plan kapsamında politikacılar, salgının durdurulması 

çerçevesinde alınan önemlerin tekrar kaldırılıp kaldırılmayacağı veya en 

azından müdahale yoğunluklarında azaltma yapılıp yapılmayacağı 

konusunda bir inceleme yapmaya çağrılmaktadır. Temel hakları 

kısıtlamaya yönelik devlet tedbirleri ancak zorlayıcı epidemiyolojik 

nedenlerle gerekçelendirilebilir ve sokağa çıkma kısıtlamasının yol açtığı 

sağlık, ekonomik ve sosyal hasarı yeterli ölçüde dikkate almalıdır. 

 

Uzman konsey, sosyal ve kamusal yaşama dönme sürecini kapsamlı ve 

çok boyutlu olarak adım adım kontrol edebilmek için bir veri ve olgu 

izleme ("gösterge tablosu") kullanılarak oluşturulacak şeffaf ve geniş bir 

bilgi tabanı oluşturulmasını savunmaktadır.  Buna göre bu "gösterge 

panosu", epidemiyolojik ve tıbbi, ekonomik ve sosyal yönleri açıkça 

tasvir etmeli ve bir araya getirmelidir. 
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Başbakan Armin Laschet: "Korona krizindeki siyasi eylem sürekli ölçp 

biçmek anlamına geliyor. Sadece epidemiyolojik veya virolojik ilişkilere 

bakmak yeterli değildir. Perspektifi bütünsel olarak genişletmeliyiz. Şimdi 

epidemiyolojik, tıbbi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yakından 

izlenmesine ihtiyacımız var. Uzman konseyi tarafından önerilen 

gösterge tablosu, sorumlu normallik yolunda bize yardımcı olan önemli 

bir yenilik. ” 

  
 
Not: Ekte, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Hükümeti Korona Uzman Konseyi'nin görüşünü 
ve uzman konseyinin korona krizini yönetmek ve sağlık ve sosyal zorluklardan 
kaçınmak için göstergeler listesini  dikkate alınız. 
 
 
Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw adresindeki web 
sitesinde de bulunabilir. 
 
Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi 

 

 

 

 


