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Son Video Podcast yayınımda sizlere hızla
artan enfeksiyon rakamlarından ötürü neyi
önemli bulduğumu söyledim. Rakamları
tekrar kontrol altına almak için hepimizin
şimdi neleri yapabileceğini ve yapmak
zorunda olduğunu düşündüklerimi
açıkladım. Gösterdiğiniz büyük ilgi için
teşekkür ederim. Beğenen bir çok insana
olduğu kadar eleştirel seslere de. Bugün,
aradan bir hafta geçtikten sonra pandemi
durumu daha da ciddileşti. Sağlık
dairelerinin enfeksiyon vaka sayısı çok yükseldiği için temas takibine yetişemediği yer
sayısı da giderek artıyor. Temel görüşüm
değişmedi. Bugün sadece bir o kadar acilen
altını çiziyorum: Virüse karşı güçsüz değiliz.
Ne kadar yoğun ve hızlı yayılacağına
davranışlarımızla biz karar veriyoruz. Ve
hepimiz için şu an geçerli olan,
temaslarımızı azaltmaktır. Çok daha az
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insanla buluşmak. Eğer buna hepimiz uyarsak, virüsle olan bu büyük imtihandan hep
birlikte başarıyla geçeriz. Biliyorum, aslında
siyasetçilerden beklenen hep yeni kelimeler
bulmalarıdır: Ama benim için size geçen
hafta söylediklerim kelimesi kelimesine halen geçerlidir. Bu nedenden ötürü kimileriniz
bunları tekrar dinler ya da duymayan arkadaşlarına dinletirse sevinirim. Bunun için
şimdi geçen Cumartesi gününün podcast
yayını tekrar ediliyor.
Sevgili Vatandaşlar, en geç bu hafta itibariyle biliyoruz: Korona pandemisinin çok
ciddi bir aşamasındayız. Yeni enfeksiyon
sayıları günbegün hızla artıyor. Pandemi
tekrar çarpıcı bir hızla yayılıyor. Altı ayı
geçen bir zaman öncesinde, en başında
olduğundan daha hızlı. Nisbeten rahat
geçen yaz aylarını artık geride bıraktık, şimdi bizi zor aylar bekliyor. Kışın nasıl geçeceği, Noel’in nasıl olacağına önümüzdeki
günler ve haftalar karar verecek. Bu kararı
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kendi davranışlarımızla biz hepimiz vereceğiz. Sizlere bunun benim görüşüme göre
ne anlama geldiğini söylemek istiyorum:
Virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmaması
için herşeyi yapmak zorundayız. Her gün
çok önemli. Bunun için her bir enfekte olan
insanın temasta bulunduğu kişileri bilgilendirmek zorundayız ki, bulaşma zincirleri
kesintiye uğratılsın. Sağlık daireleri bu
bağlamda harika bir iş çıkartıyorlar. Ama enfekte olan kişi sayısı fazla artış gösterince
takibi sürdüremez duruma geliyorlar. O
zaman rakamların tekrar düşüşe geçmesi
için her birimiz nasıl katkıda bulunabiliriz?
Çok şey yapabiliriz; ve en çok da herbirimiz
asgari mesafeyi ısrarla korur, maske takar
ve hijyen kurallarına uyarsak. Fakat şimdi
daha da ileriye gitmek zorundayız: Bilim bize açık bir şekilde diyorki: Virüsün yayılması
doğrudan her birimizin temasta
bulunduğu, karşılaştığı insan sayısına
bağlıdır. Her birimiz eğer kendi ailemiz
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dışındakilerle olan buluşmaları bir süreliğine önemli derecede azaltırsa, giderek
çoğalan enfeksiyon eğilimini durdurmak ve
tersine döndürmekte başarılı olabiliriz. Size
bugün tam da bu çağrıda bulunuyorum:
Dışarıda ya da evinizde olsun, çok daha az
insanla buluşun; Sizden rica ediyorum:
Gerçekten zorunlu olmayan her türlü
seyahatten vazgeçin, gerçekten zorunlu
olmayan her türlü kutlamadan vazgeçin. Lütfen mümkün olduğu kadar evinizde,
yaşadığınız yerde kalın. Biliyorum, bu hem
kulağa sert geliyor hem de kişisel olarak
zorlayan bir özveride bulunmaktır. Ama
bunu sadece bir süreliğine yapmak zorundayız ve sonuçta kendimiz için yapıyoruz:
Kendi sağlığımız ve hastalanmalarını önleyebileceğimiz herkes için. Sağlık sistemimizin kapasitesinin aşılmaması için, çocuklarımızın okulları ve yuvaları açık kalsın
diye. Ekonomimiz ve istihdam yerlerimiz
için. Pandeminin ilk altı ayını nisbeten iyi
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geçirmemizi sağlayan neydi? Birbirimize
kenetlenmemiz ve kuralları yerine getirmemizdi. Karşımızdakini dikkate aldığımız
ve akla güvendiğimiz için. Şu anda pandemiye karşı elimizde olan en etkin araç budur. Buna en çok şimdi ihtiyacımız var.
Teşekkür ederim.
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