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Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından
gönderilen 22 Haziran 2020 tarihli Ek'te sunulan yazı ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health
Organization-WHO) yayınladığı ve 22 Haziran 2020 tarihi itibariyle bütün ülkelerden bildirilen
"Yeni Koronavirüs" (novel coronavirus – COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu
içeren "Yeni Koronavirüs" hakkındaki güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.
Yazıda, geçen hafta itibarıyla 8.708.008 COVID-19 vakası tespit edildiği, bir önceki haftaya
kıyasla vefat ve yeni vaka sayısında küçük bir artış gözlemlendiği, birçok ülkenin hali hazırda
uygun test ekipmanına sahip olmadığı için tüm vakaların rapor edilemediği ve bu nedenle sayıların
artacağı belirtilmektedir. Bahse konu yazıda ayrıca, 21 Haziran 2020 tarihi itibarıyla en fazla
COVID-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, COVID-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu
tablo, ülkeler hakkında güncel bilgi edinmeye yönelik oluşturulan WHO-COVID-19 gösterge
tablosu ve dünya genelinden bilgiler yer almaktadır.
Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
1- ICS'in Yazısının Türkçe Tercümesi (5 sayfa)
2- ICS'in Yazısı (5 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Çevre Komisyonu
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
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- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri
Derneği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve
Tic.A.Ş.
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Hizmet Üretenleri Derneği)
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri
Odası)
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(Serbest Çeviridir)
Sayılarla Son Durum (Bütün Bölgelerde Çok Yüksek Risk Devam Etmektedir)
Bölge
Küresel
Afrika
Amerika Kıtası
Doğu Akdeniz
Avrupa
Güneydoğu Asya
Batı Pasifik

Vaka Sayısı
8.708.008
216.999
4.279.854
897.403
2.527.618
580.533
204.860

Vefat Sayısı
461.715
4.874
219.144
20.075
193.086
17.213
7.310

WHO-COVID-19 gösterge tablosundan ülkelerle ilgili detaylı bilgiye erişilebilmektedir.
21 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla En Fazla COVID-19 Vakası Tespit Edilen İlk 12 Ülke
Amerika Birleşik Devletleri
Brezilya
Rusya
Hindistan
İngiltere
Peru
İspanya
İtalya
Şili
İran
Almanya
Türkiye
İkinci Dalga Gelecek Mi?
Koronavirüs pandemisi devam etmektedir. Ülkeler hala salgınla büyük bir mücadele içindedir.
Buna ilave olarak, salgını kontrol altına alan ülkeler bile "ikinci dalga"nın başlamasından endişe
duymaktadır. Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan İspanyol Gribinin ikinci dalgası, ilkine kıyasla daha
ölümcül olmuştur. Salgının ikinci dalgasının başlama durumu ve etkileri tartışılmaktadır. Bu
durum, denizdeki dalgalara benzetilmektedir. Enfeksiyonlar artış gösterir ve sonra tekrar
azalmaya başlar; her döngü bir koronavirüs dalgasıdır. Ancak resmi bir tanımlama
bulunmamaktadır. Warwick Üniversitesi’nden Dr. Mike TILDESLEY, dalga tanımının ifade
şeklinin önemli olduğunu ve bu tanımın tam olarak bilimsel olmadığını belirtmektedir. Bazı
kesimler tarafından, vaka sayısındaki herhangi bir artış ikinci dalga olarak tanımlanmaktadır.
Ancak genel olarak bu değişimler, Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi iniş ve çıkış
gösteren bir ilk dalga olarak ortaya çıkmaktadır. Bir salgın dalgasının sona erdiğini
söyleyebilmek için, virüsün kontrol altına alınmış olması ve vaka sayılarının önemli ölçüde
düşmesi gerekmektedir. İkinci dalganın başladığının söylenebilmesi için vaka sayılarında
sürekli bir artış meydana gelmelidir. 24 gün sonrasında tekrar ilk vakanın tespit edildiği Yeni
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Zelanda ve 50 gün boyunca vaka bildirmeyen Pekin için ikinci dalga tanımlaması kullanılamaz.
Ancak bazı bilim insanları, İran’ın ikinci dalga tanımına uymaya başladığını ifade etmektedir.
Bu soruların cevabı tamamen alınan kararlarla ilgili olduğu gibi her iki şekilde de
tanımlanabilir. Virüsün potansiyelini koruduğu ve ölümcül ve bulaşıcı etkisinin 2020'nin
başlangıcından daha az olmadığı açıktır. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Dr. Adam
KUCHARSKI, “Toplumun çoğu tutarlı davranışlar sergilemektedir. Alınan bütün tedbirler
kaldırılırsa, Şubat ayındaki duruma geri dönülebilir.” açıklamasında bulunmuştur.
Dünya Genelinde Durum
21 Haziran 2020 tarihi itibarıyla, 183.000 kişi ile toplam vaka sayısındaki en yüksek günlük
artış Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiştir. En çok vaka Brezilya’da tespit edilmiş
olup, ABD ve Hindistan bu ülkeyi takip etmektedir.
Teyit edilen vakaların fazla olması küresel çapta test sayısındaki artışla kısmen bağlantılıdır.
Salgının başlamasından bu yana dünya genelinde 9 milyona yakın tespit edilmiş vaka, 467.000
vefat bildirilmiştir.
Mevcut durumda Latin Amerika salgının merkezi konumundadır. Hindistan, Pakistan,
Bangladeş ve Ukrayna’da da teyit edilen vaka sayısında artış bulunmaktadır. Türkiye, Mısır,
Lübnan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar dahil olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde
vaka sayıları artmaktadır.
Son haftalarda COVID-19 vakalarının arttığı bölgeler

Mevcut durumda Brezilya’da pandemi sonucu 50.000 vefat sayısı kaydedilmiş olup sadece
ABD'de vefat sayısında artış görülmektedir. Brezilya, ABD'den sonra COVID-19 kaynaklı
50.000'den fazla vefat teyit eden ikinci ülke konumundadır. Bu endişe verici önemli olay artan
siyasi huzursuzluklarla aynı döneme denk gelmiş olup, gün içerisinde ülkede bir milyondan
fazla vaka teyit edilmiştir. Uzmanlar, Brezilya’daki salgının pik noktasına ulaşmasının haftalar
süreceği konusunda uyarıda bulunmaktadır. 21 Haziran 2020 tarihi itibarıyla son 24 saat içinde
641 yeni vefat teyit edilmiş olup vefat eden kişilerin toplamı 50.617’e ulaşmıştır. Mevcut sürece
bakıldığında sadece ABD 2,2 milyon vaka ve yaklaşık 120.000 vefatla daha vahim bir durumda
bulunmaktadır.
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Bir önceki gün teyit edilen 22 vaka sayısının ardından, Çin’in Pekin şehrinde 9 yeni vaka daha
teyit edilmiştir. 10 gün sonrasında tek haneli rakamlarda teyit edilen vaka sayısı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Pekin’de büyük bir gıda pazarında kaydedilen sıçramada 230’un
üzerinde yeni vaka teyit edilmiş olup mahalli kısıtlama ve seyahat yasakları uygulanmıştır.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Hindistan’da 15.000’den fazla yeni vaka ile teyit
edilen vaka sayısı 410.461’e yükselmiş olup, 13.254 vefat bildirilmiştir. ABD, Brezilya ve
Rusya’dan sonra en fazla vaka sayısı bildirilen dördüncü ülke konumundadır. Ülkedeki
kısıtlamaların hafifletilmesinin üzerinden iki hafta geçmiş olup, vaka sayılarında artış
gözlemlenmektedir. Bazı uzmanlar virüsün Muson mevsiminde, Temmuz ve Eylül ayları
arasında pik yapacağı tahmininde bulunmaktadır. Zaten etkili işlemeyen sağlık sistemi, Delhi
ve Mumbai gibi şehirlerde artış gösteren vakaların etkisiyle etkinliğini daha da fazla
kaybetmiştir. Hastane yatak kapasitesinin kısıtlı olduğuna ve hastaların kabul edilmediğine dair
raporlar ülkede endişe oluşturmaktadır.
22 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Endonezya 46.845 ile Güneydoğu Asya bölgesindeki en
yüksek vaka sayısını bildirmiş olup 17 Haziran 2020 tarihinde Singapur’u vaka sayısı
bakımından geride bırakmıştır. Ülke, vefat sayıları açısından Asya kıtasında altıncı sırada yer
almaktadır. Bunların yanı sıra verilerin değerlendirilmesi, akut COVID-19 semptomları ile
hayatını kaybeden ancak teyit veya test edilmemiş vakalar sonucu vefat sayılarının
bildirilenlerden çok daha yüksek olabileceğini göstermiştir. 273 milyon nüfusa sahip ülkede
şimdiye kadar 650.311 adet test yapılmıştır. Bu sayı, 1 milyon nüfus başına 2.378 adet test
yapıldığı sonucunu vermekte olup, dünya genelinde en kötü test oranlarından biri konumunda
yer almaktadır. Bir kıyaslama yapılacak olursa bu sayı, 53,7 milyon nüfusa sahip olan Kenya’da
elde edilen 1 milyon nüfus başına 2.606 test oranından daha düşüktür. Endonezya Hükümeti,
ülke çapında bir kısıtlama uygulamak yerine bazı bölgeler ve şehirler için büyük ölçekli sosyal
kısıtlamaları onaylamıştır. Mayıs ayı sonunda, yeşil ve sarı alan bölgeleri boyunca Yeni Normal
uygulanmaya başlamıştır. Bahse konu politika, artış gösteren vaka sayıları ve salgının ülkede
henüz pik yapmamasından dolayı eleştirilmektedir.
Meksika’da teyit edilmiş vaka sayısı 180.000’in üzerine çıkmıştır. 20 Haziran 2020 tarihi
itibarıyla 20.394 kişi hayatını kaybetmiştir.
22 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Filipinler’de 30.682 COVID-19 vakası teyit edilmiştir. Bu
vakalardan 8.143 tanesi iyileşmiş, 1.177 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu veriler ile Filipinler
Güneydoğu Asya’da üçüncü, Asya’da 15. sırada yer almaktadır. Haziran ayının ortalarına
gelindiğinde, ülkenin 17 bölgesinin tamamunda en az bir vaka teyit edilirken, 81 ilden 10’unda
COVID-19 vakası görülmemektedir. Ülkedeki sosyo-ekonomik durum, 17 bölgede COVID-19
vakalarının yaygınlığı ile ilişkilendirilmiştir. Ülkenin şu anda SARS-CoV-2 virüsünü tespit
edebilen 62 laboratuvarı bulunmaktadır. 534.106'dan fazla kişiye 580.449 adet test
uygulanmıştır.

3

Yerleşim Bölgelerine Göre Filipinler’de Tespit Edilen COVID-19 Vakaları – Sağlık
Departmanı

Güney Kore’nin beşinci büyük şehri Daejeon’da, tespit edilen vakalardan sonra daha katı
sosyal mesafeli tedbirler tekrar uygulanmaya başlanmıştır. 21 Haziran 2020 tarihi itibarıyla,
altısı deniz aşırı olmak üzere 17 yeni vaka ile ülkede bir ay boyunca en düşük sayı rapor
edilmiştir. Ancak yetkililer, Seul'ün yaklaşık 50 mil güneyinde, özellikle Daejeon'da, ara sıra
meydana gelen yayılmalardan endişe duymaktadırlar. Müzeler, spor salonları ve kütüphaneler
gibi kamusal alanlardaki tüm toplantılar yasaklanmış olup Shincheonji Church of Jesus
bünyesinde 22 kilise kapatılmıştır. Kilise, Şubat ayında 6.000'den fazla üyenin enfekte olduğu
ülkenin en büyük salgının merkezinde yer almaktadır. Seul belediye başkanı, ikinci bir virüs
dalgası için hazırlık yaptıklarını belirtmiştir. Yetkililer, enfeksiyonun başkentte kalması
durumunda daha fazla temas izleme cihazı ve hastane yatağı temin etmektedir.
Yeni Zelanda, kruvaziyer gemilerinin için giriş yasağının uzatıldığını duyurmuştur. Başbakan
Sn. Jacinda ARDERN, "30 Haziran 2020 tarihinde sona ermesi beklenen mevcut kruvaziyer
gemisi yasağını uzatıyoruz" açıklamasında bulunmuştur. Yeni Zelanda, virüs ile mücadelede
en başarılı ülkelerden biri olmuştur. Tüm iç kısıtlamalar kaldırılmıştır ancak sınırdaki önlemler
devam etmektedir. Pandemini ilk günlerinde, kruvaziyer gemileri virüsün yayılma kaynağı
olarak kabul edilmiştir. Bahse konu gemiler birkaç hafta denizde tutulmuş ya da yolcuların
inebilmesi için limanda karantinaya alınmıştır.
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Avustralya, virüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin bazı
eyaletlerinde haftalar boyunca yeni vaka saptanmamıştır. Bununla birlite, Victoria’da meydana
gelen vaka sayılarındaki artış ülkede endişeye yol açmıştır.Çoğunluğu Melbourne’de olmak
üzere geçen hafta Victoria’da 100’ün üzerinde vaka tespit edilmiştir. Yakın zamanda denizaşırı
ülkelerde enfekte olmuş kişilerin aksine, 22 Haziran 2020 tarihinde saptanan 16 vakanın 12’si
ülke içinde meydana gelmiştir. Victoria’da acil durum süreci uzatlmış olup bazı kısıtlama
tedbirleri uygulanmıştır. Ayrıca virüsün yoğun olduğu altı bölge için uyarılar yayınlanmıştır.
Dünya çapında COVID-19 sebebiyle erkeklerin vefat oranı kadınlardan daha fazladır. İtalya,
Çin ve ABD’de daha fazla erkek enfekte olmuş ve büyük bir bölümü hayatını kaybetmiştir.
Johns Hopkins Halk Sağlığı Okulu’nda farklı cinsiyetlerde viral enfeksiyon dalında
çalışmalarını sürdüren bilim insanı Sn. Sabra KLEIN, “koronavirüs açısından erkek olmak
yaşlılık kadar büyük risk faktörüdür” açıklamasında bulunmuştur. Ancak Hindistan’da durum
farklıdır. Hindistan ve ABD’deki bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırmalar, erkeklerin
daha fazla enfekte olduğunu, ancak kadınların daha fazla ölüm riski ile karşı karşıya kaldığını
göstermektedir.
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COVID-19 UPDATE AS OF 22 JUNE 2020
ACTION REQUIRED:
Members are invited to note information provided by WHO for (21 June 2020).
216 countries have now reported 8 708 008 confirmed cases of COVID-19.
1,017,300 (11.68%) additional cases were confirmed since the last report. There
have also been 34,085 (7.38%) additional deaths. This is a slight percentage
increase in deaths and cases in the last week compared to the previous week.
However, many countries still cannot report all cases due to insufficient testing
equipment, so numbers will be considerably higher. 26 Countries reporting
cases of Covid -19 are now declaring themselves currently Covid-free, two more
than last week.
SITUATION IN NUMBERS (Very high risk remains in all regions)
Area

Cases

Deaths

Globally

8 708 008

461 715

Africa

216 999

Americas

4 279 854

Eastern Mediterranean

897 403

Europe

2 527 618

South-East Asia

580 533

17 213

Western Pacific

204 860

7 310

4 874
219 144
20 075
193 086
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To get specific real time information about a country please visit the WHO-Covid-19
dashboard. Link.
TOP 12 COUNTRIES WITH CASES AS AT 21 JUNE 2020 (greatest first)
United States of America
Brazil
Russia
India
United Kingdom
Peru
Spain
Italy
Chile
Iran
Germany
Turkey
Will a second wave come?
Coronavirus is far from over. Some countries are still dealing with large epidemics, but
even those currently controlling the virus fear "the second wave". The second phase of
Spanish flu a century ago was deadlier than the first. So, is a second wave inevitable
and how bad could it be? One can think of it like waves on the sea. Infections go up
and then come back down again, each cycle is a "wave" of coronavirus. Yet, there is no
formal definition. "It's not particularly scientific, how you define a wave is arbitrary," Dr
Mike Tildesley, from the University of Warwick. Some describe any rise as a second
wave but it is often a bumpy first wave as is happening in some US states. To say a
wave has ended, the virus would have been brought under control and cases fallen
substantially. For a second wave to start a sustained rise in infections is required. New
Zealand, which had its first cases after 24 days without coronavirus, and Beijing which
faces an outbreak after 50 virus-free days are not in this position. But some scientists
argue Iran may be starting to meet the second wave criteria.
The answer lies almost entirely with decisions made so it could go either way. The
potential is clearly there the virus is still around and it is no less deadly or infectious than
at the start of 2020. "The evidence is most people are still susceptible, if we lift all
measures we're back to where we were in February," says Dr Adam Kucharski from the
London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Around the World
The World Health Organization recorded the highest one day increase in total cases
with 183,000 added yesterday. Most come from Brazil, followed by the US and India.
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The high level of confirmed cases is partly down to a global increase in testing. Globally
there were almost 9m confirmed cases since the outbreak began, with 467,000 deaths.
Latin America is the current pandemic hotspot, but confirmed cases have also risen in
India, Pakistan, Bangladesh and the Ukraine. Case numbers are growing in middle
Eastern Countries including Turkey, Egypt, Lebanon, Oman, UAE, Qatar.

Brazil has now passed 50,000 covid-19 deaths, only the US has more. Brazil has
become the second country, after the US, to register more than 50,000 deaths linked to
Covid-19. The grim milestone comes amid growing political unrest, and days after the
country confirmed more than one million coronavirus infections. Experts warn that the
peak of the outbreak in Brazil is still weeks away. Yesterday 641 more deaths had been
registered in the past 24 hours, taking the total to 50,617. Only the US has fared worse,
with 2.2 million cases and nearly 120,000 deaths
China has reported nine new cases in Beijing over the past 24 hours down from 22 the
previous day, and the first time with single figures for over ten days. Over 230 cases
were recorded in the recent Beijing spike with the outbreak linked to a large food
market, and triggered neighbourhood lockdowns and travel bans.
India has reported infections increased to 410,461 yesterday, after it added more than
15,000 new cases the highest daily spike yet, according to Johns Hopkins University
data. The country has reported 13,254 deaths so far. India has the fourth-highest
caseload in the world, after the US, Brazil and Russia. It has been two weeks since the
country eased out of its lockdown, and cases have been rising. Some experts estimate
that the virus will peak in the monsoon season between July and September. In cities
like Delhi and Mumbai, the impact of rising cases have stretched an already fragmented
healthcare system. With reports of scarce hospital beds and patients being turned away
prompting outrage and concern.
Indonesia As of 22 June, Indonesia has reported 46,845 cases, the highest in
Southeast Asia, overtaking Singapore since 17 June. In terms of death numbers,
Indonesia ranks sixth in Asia with 2,500 deaths. Review of data, however, indicated that
the number of deaths may be much higher than what has been reported as those who
died with acute COVID-19 symptoms but had not been confirmed or tested were not
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counted in the official death figure. It has conducted 650,311 tests against its 273
million population so far, or around 2,378 tests per million, making it one of the worst
testing rates in the world. As a comparison, it is lower than Kenya which has only
around 53.7 million population but conducted 2,606 tests per million. Instead of
implementing a nationwide lockdown, the government had approved large-scale social
restrictions for some regencies and cities. In late May, they began to apply New Normal,
alongside green and yellow zone regions. This policy received a lot of critics as cases
are still increasing and Indonesia has not yet reached its peak
Mexico The number of confirmed infections has risen beyond 180,000. As of Saturday,
20,394 people had died.
The Philippines As of June 22, 2020, there were 30,682 confirmed cases of Covid-19.
Of these, 8,143 recoveries and 1,177 deaths were recorded The Philippines has the
third most cases in Southeast Asia, 15th in Asia. By mid-June 2020, at least one case
was confirmed in all of the country's 17 regions, while 10 out of the 81 provinces are
still COVID-19 free. Socio-economic status has been associated with prevalence of
COVID-19 cases across the 17 regions. The country currently has 62 subnational
laboratories capable of detecting the SARS-CoV-2 virus and conducted 580,449 tests
from over534,106 unique individuals.
Confirmed COVID-19 cases in the Philippines by region of residence- Department of Health

Region

Cases

Deaths

Active

Recov.

#

%

#

%

#

%

Tested
#

% pos.

Metro Manila

15098

804

5.33

8885

58.85

5409

35.83

394183

7.07

Cordillera

109

2

1.83

62

56.88

45

41.28

23925

0.66

Ilocos Region

122

12

9.84

61

50

49

40.16

8222

0.74

Cagayan Valley

44

1

2.27

10

22.73

33

75

1357

0.81

Central Luzon

772

35

4.53

378

48.96

359

46.5

8635

0.75

Calabarzon

2168

130

6

963

44.42

1075

46.96

6583

1.44

Mimaropa

84

4

4.76

22

26.19

58

69.05

325

3.38

Bicol Region

97

5

5.15

35

36.08

57

58.76

3699

1.84

Western Visayas

166

11

6.63

64

38.55

91

54.82

19453

0.78

Central Visayas

5667

107

1.89

5286

93.28

274

4.84

34665

18.47

Eastern Visayas

286

0

0.0

261

91.26

25

8.74

6296

5.23

Zamboanga Peninsula

186

5

2.69

63

33.87

118

63.44

3796

4.95

Northern Mindanao

88

9

10.23

64

72.73

15

17.05

903

8.97

Davao Region

446

30

6.73

230

51.57

186

41.7

13157

4.24

Soccsksargen

50

1

2

30

60

19

38

183

6.01

Caraga

26

0

0.0

21

80.77

5

19.23

–

–

Bangsamoro

41

4

9.76

30

73.17

7

17.07

804

4.23

Repatriates

1741

1

0.06

1686

96.84

54

3.1

–

–

Philippines

30052

1169

3.89

20990

69.85

7893

26.26

547373

6.91
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South Korea’s fifth largest city, Daejeon, is returning to stricter social distancing
measures after clusters of cases. South Korea has just reported its lowest number of
new infections in nearly a month, with 17 cases reported yesterday, six from overseas.
But officials are still concerned about sporadic outbreaks, particularly in Daejeon,
around 50 miles south of Seoul. All gatherings in public spaces such as museums,
sports halls and libraries were banned. Twenty-two churches used by the Shincheonji
Church of Jesus were closed. The church was central to the country’s biggest outbreak
in February when over 6,000 members were infected. The Seoul city mayor said he
was preparing for a second wave of the virus. Officials are recruiting more contact
tracers and securing more hospital beds should the infection take hold in the capital.
New Zealand said it was extending its ban on cruise ship arrivals. "We are extending
the current cruise ship ban which was due to expire on 30 June," advised Prime Minister
Jacinda Ardern. It has been one of the most successful countries in fighting the virus. It
has lifted all internal restrictions but measures at the border remain. In the early days of
the pandemic, cruise ships were considered a hotbed for virus spread and several spent
weeks at sea or quarantined in harbour before passengers could disembark.
Australia has been among the most successful places to tackle the virus – some states
have gone weeks without a new case. However, a spike in infections in Victoria is
providing the country's biggest concern for some time. Victoria has recorded over 100
cases last week, mostly in Melbourne. Twelve of the 16 detected today were transmitted
inside Australia, unlike many recently which were infected overseas. Victoria has
extended a state of emergency declaration, re-imposed some lockdown measures, and
issued warnings for six virus "hotspots".
Worldwide, more men are dying from Covid-19 than women. In Italy, China and the US,
more men were infected and a higher proportion of men died but Sabra Klein, a viral
infection sex difference scientist at Johns Hopkins School of Public Health, says "being
male is as much a risk factor for coronavirus as being old" but something strange is
happening in India. New research by scientists in India and US shows that although
men comprise most infections, women face a higher risk of death.
The ICS secretariat will produce the next update on Monday 29th June 2020.
Natalie Shaw
Director Employment Affairs
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