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İyi akşamlar, 
  
Korona virüsü ülkemizi tutuyor. 
  
Bizi ve dünyanın geri kalanı. 
  
Birlikte çok büyük bir görevle karşı karşıyayız. 
  
Birçok insan, son haftalarda gittikçe hızlanan bir lunapark treninde olduğumuzu anlayacak. 
  
Acaba: Bu gerçekten oluyor mu? 
  
Çünkü burada ve başka yerlerde alınan önlemler barış zamanı ülkeler için görülmemiş bir durum. 
  
Bu konuşmanın başında, o zamandan beri virüsden ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. 
  
Hastanede olan veya evde iyileşen herkese sağlık ve güç dilerim. 
  
Ve yaşlılara, sağlığı kötü olanlara hitap etmek istiyorum. 
  
Çok endişelendiğinizi anlıyorum. 
  
Bu yüzden size mutlak önceliğimizin sizin için riskleri en aza indirmek. 
  
Yurtiçinden ve yurtdışından gelen tüm haberlerle, birbirini son sürat takip eden tüm olaylarla, 
toplumda çok geniş endişelerin olduğu mükemmel bir anlam ifade ediyor. 
  
Hepimizin soruları var. 
  
Kendimi ve etrafımdakileri korumak için ne yapabilirim? 
  
Okul ve iş ne olacak? 
  
Bir çocuk partisi devam edebilir mi? Aile haftasonu mu? Bir düğün mü? 
  
Tüm bunlar ne kadar sürecek? 
  
Ve neden bir ülke diğerinden farklı önlemler alıyor? 
  
Bugünün dünyasında, haberler ve bilgiler ışıktan daha hızlıdır ve hızlı bir şekilde fikir de verilir. 
  
Bunu anlıyorum. 
  
Ancak hayata geçirilen tüm soruların cevabı, uzmanların bilgi ve deneyimiyle başlar. 
  
Buna bir bakalım. 
  
Jaap van Dissel ve RIVM'in içindeki ve dışındaki meslektaşlarına. 



  
Virologlar, yoğun bakım doktorları ve diğer uzmanlar. 
  
Başından beri, tavsiyeleri Hollanda'da şimdiye kadar alınan tüm önlemleri yönlendirdi. 
  
Ve bilimsel bilgi ve güvenilir gerçeklerin pusulasına güvenmeye devam etmemiz önemlidir. 
  
Gerekli adımları atmaya devam etmenin tek mantıklı yolu budur. 
  
Kaçınılmaz olarak yolumuza gelen adımlar. 
  
Çünkü bu gece sana kolay bir mesajım yok. 
  
Gerçek şu ki, koronavirüs aramızda ve şimdilik bizimle kalacak. 
  
Bu çok zor durumdan kolay ya da hızlı bir çıkış yolu yoktur. 
  
Gerçek şu ki, yakın gelecekte Hollanda nüfusunun büyük bir kısmına virüs bulaşacaktır. 
  
Uzmanlar bize şimdi bunu söylüyor. 
  
Bize söyledikleri ne olursa olsun, bir aşı veya ilacı beklerken, kontrollü grup bağışıklığı kurarken 
virüsün yayılmasını yavaşlatabiliriz. 
  
Bunu açıklamak zorundayım. 
  
Virüsü olanlar genellikle daha sonra bağışıklık kazanırlar. 
  
Tıpkı eski günlerdeki kızamık gibi. 
  
Bağışıklık ne kadar büyük olursa, virüsün savunmasız yaşlılara ve sağlık durumu kötü olan insanlara 
atlaması o kadar az olasıdır. 
  
Grup dokunulmazlığıyla, etraflarında olduğu gibi koruyucu bir duvar inşa edersiniz. 
  
İlke budur. 
  
Ancak, grup bağışıklığının inşa edilmesinin aylar hatta daha uzun sürebileceğini ve bu süre zarfında 
mümkün olduğunca büyük risk altındaki insanları korumamız gerektiğini anlamalıyız. 
  
Genel olarak, üç olası senaryo vardır. 
  
İlk senaryo: virüsü en üst düzeyde kontrol etmek. 
  
Bu, en az risk altındaki gruplar arasında kontrollü dağıtıma yol açar. 
  
Bu bizim seçtiğimiz senaryodur. 
  
Maksimum kontrol, enfeksiyon sayısındaki zirveyi düzeltmek ve daha uzun bir süre boyunca yaymak 
için önlemler kullanmaya çalıştığımız anlamına gelir. 
  



Çoğu insanın sadece küçük şikayetler alacağı bu yaklaşımla, bağışıklık kurarız ve sağlık hizmetlerinin 
bunu başarabilmesini sağlıyoruz. 
  
Huzurevleri, evde bakım, hastaneler ve özellikle yoğun bakım departmanlarının aşırı yüklenmemesi 
amacıyla. 
  
Böylece, en savunmasız olan insanlara yardım etmek için her zaman yeterli kapasite vardır. 
  
İkinci senaryo, virüsün kontrol edilmemesine izin vermemiz. 
  
Bu, sağlık sistemimizi kontaminasyon zirvesinde tamamen aşırı yükleyerek yaşlı ve diğer yüksek riskli 
hastaları zayıflatmaya yardımcı olmak için yeterli kapasite bırakacaktır. 
  
Elbette bunu ne pahasına olursa olsun engellemeliyiz. 
  
Üçüncü senaryo, virüsü durmadan durdurmaya çalışmamızdır. 
  
Bu, ülkenin tamamen kilitli olduğu anlamına gelir. 
  
Böyle titiz bir yaklaşım ilk bakışta çekici görünebilir, ancak uzmanlar bunun kesinlikle gün veya hafta 
meselesi olmayacağına dikkat çekiyor. 
  
Bu senaryoda, tüm sonuçlarıyla ülkemizi bir yıl veya daha uzun süre kapatmak zorunda kalacağız. 
  
Ve pratik olarak mümkün olsaydı - insanların evlerini sadece çok uzun süre izinle terk etmelerine izin 
vermek - eğer önlemler alındığında virüs hemen yeniden ortaya çıkabilir. 
  
Hollanda açık bir ülke ve aşı olmadığı sürece, koronavirüs dünyaya bir dalga gibi yayılmaya devam 
edecek ve ülkemizi atlamayacak. 
  
Şimdiye kadar yapılan tüm tavsiyeler, daha önce açıklanan tüm önlemler "maksimum kontrol" ilk 
senaryosuna yöneliktir. 
  
El sıkışmamak için nispeten basit kurallardan, daha sık ellerini yıkayın ve bir metreden bir buçuk 
metre uzakta, daha büyük toplantıları yasaklamak ve catering endüstrisini kapatmak gibi geniş 
kapsamlı önlemlerden uzak tutun. 
  
Ve elbette parmağımızı her gün nabız üzerinde tutuyoruz. 
  
Önlemlerin ne kadar süre gerektiği ve daha fazlasının gerekip gerekmediği, virüsün önümüzdeki 
haftalarda ve aylarda nasıl davranacağına bağlıdır. 
  
Ve yeni bilimsel içgörülerden, çünkü araştırma devam ediyor. 
  
Bazı önlemler rahatlayabilir, ancak bazen virüsün sınırsız yayılmasını önlemek için fazladan bir adım 
atmamız gerekir. 
  
Önümüzdeki aylarda da uymaya ve ölçmeye devam edecek. 
  
Gerekli önlemleri almak ve sıradan yaşamın mümkün olduğunca devam etmesini sağlamak arasındaki 
dengeyi aramaya devam ediyor. 
  



Virüsün bu şekilde yayılmasını kontrol edebilirsek, halk sağlığı sonuçları en iyi yönetilebilir. 
  
Aynı zamanda, bu krizin ekonomik sonuçlarına bakamayız ve kapatmayacağız. 
  
Birçok insan işlerinden endişe duyuyor. 
  
Çünkü büyük ve küçük birçok şirket için bu son derece zor bir dönemdir. 
  
Birçok girişimcinin aniden sırtları duvara yaslanıyor. 
  
Köşedeki kahve dükkanının hanımı, çiçek yetiştiricisi, nakliye operatörü, serbest çalışan, ancak KLM 
gibi ulusal simgeler için de geçerlidir. 
  
Hollanda girişimcilerine ve çalışanlarına mesajım şudur: Kabine sizi desteklemek için gerekenleri 
yapacak. 
  
İşletmelerin şu an olanlara düşmemelerini ve insanların işlerini kaybetmemelerini sağlamaya 
kararlıyız. 
  
Her iki durumda da, zor bir zaman olacak, ama sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. 
  
Son olarak, Hollanda'daki herkese şu ana kadarki yönergelerin ve önlemlerin nasıl takip edildiği ve 
karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili tüm yüreklendirici örnekler için teşekkür etmek 
istiyorum. 
  
İhtiyaç zamanı birbirimize hazır olduğumuzu görmek güzel. 
  
Bunu yapmaya devam edelim. 
  
Daha savunmasız kişilerin yararına, güçlü ve sağlıklı olsanız bile, uyanık kalın ve talimatları izleyin. 
  
Bu gerçekten önemli. 
  
Sağduyunuzu kullanmaya devam edin ve uzmanları dinleyin. 
  
Mümkün olduğunca birbirinize yardım etmeye devam edin. 
  
Bu, anlaşmazlıklar ve çelişkiler üzerinde birbirimizi bulmamız gereken bir zamandır. 
  
Ortak menfaatleri kişisel menfaatlerin üstüne çıkarma zamanı. 
  
Ve yoğun koşullarda gece gündüz meşgul olan herkese, başkalarına yardım etmek ve virüsü kontrol 
altında tutmak için yer ve güven vermek için bir zaman. 
  
Hastanelerde ve yaşlı bakımında temizlikçiler, hemşireler ve doktorlar, pratisyen hekimler ve GGD 
çalışanları, polis memurları, ambulans personeli ve diğer tüm bakım sağlayıcıları. 
  
Onlara ve okullarda, çocuk bakımı, toplu taşıma, süpermarketler ve diğer yerlerde işlerinde kalan tüm 
insanlara şunu söylemek istiyorum: harika bir iş yapıyorsunuz - bunun için çok teşekkür ederim. 
  
Bu itirazla bitirmek istiyorum: dışarıdaki tüm belirsizlikler ile, bir şey kesinlikle açık: karşı karşıya 
olduğumuz görev çok büyük ve bunu gerçekten 17 milyon insanla yapmak zorundayız. 



  
Birlikte bu zor dönemi aşacağız. 
  
Birbirinize biraz dikkat edin. 
  
Sana güveniyorum. 
  
Çok teşekkürler. 
 


