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Πόσο ανοχύρωτοι θα είμαστε μετά από έξι μήνες
εμβολιασμού-δωρεάν selftest-έρχονται τα χάπια
κατά του κορωνοϊού
/ Επικαιρότητα

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της παραλλαγής
«Όμικρον», μίλησε η Αναπληρώτρια Υπουργός Μίνα Γκάγκα στην κρατική
τηλεόραση τονίζοντας ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις για μη
αποτελεσματικότητα

του

εμβολίου,

ενώ

τόνισε

ότι

είναι

πάντα

προτιμότερος έστω και ένας βαθμός προστασίας, σε σύγκριση με την
μηδενική προστασία.
Σχετικά με το μεγάλο ερώτημα που έχει προκύψει για το πόσο ανοχύρωτοι θα
είναι, μετά από έξι μήνες, όσοι σπεύσουν να εμβολιαστούν και με την τρίτη δόση,
είπε ότι υπάρχει μικρότερη προστασία από το εμβόλιο μετά από τους τέσσερις
μήνες, οπότε η δόση μετά από τον τέταρτο μήνα είναι σημαντική.
“Τα προβλήματα που βλέπουμε, είπε η αναπληρώτρια υπουργός μέχρι τώρα είναι
ότι νοσούν αυτοί που έχουν κάνει τα εμβόλιά τους Ιανουάριο, Φεβρουάριο και
Μάρτιο. Και αυτοί που είναι εμβολιασμένοι και νοσηλεύονται στις μονάδες, είναι
άνθρωποι άνω των 80 ετών, είναι άνθρωποι που έχουν συνυπάρχοντα νοσήματα,

κακοήθειες, ανοσοανεπάρκειες. “
Με το νέο έτος τα χάπια της Pfizer
Σχετικά με τις θεραπείες κατά της νόσου Covid-19, η Αναπληρώτρια Υπουργός
επεσήμανε ότι όλα τα φάρμακα που εγκρίνονται θα διατεθούν και στη χώρα μας,
όπως συνέβη με τις θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων που ήδη χορηγούνται
σε ασθενείς σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα για την από στόματος θεραπεία της
εταιρείας Pfizer, η κα Γκάγκα ανέφερε ότι η διάθεση αναμένεται στις αρχές του
2022, ενδεχομένως μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο.
Την ίδια ώρα στην Αυστρία, πρόστιμο ύψους έως και 600 ευρώ ανά τρεις μήνες θα
επιβάλλεται σε όσους δεν εμβολιάζονται κατά της Covid-19 από την 1η
Φεβρουαρίου 2022, όπως προβλέπει σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
Εξαιρέσεις θα προβλέπονται για τους κάτω των 14 ετών, εγκύους, αναρρώσαντες
από την Covid-19 έως και έξι μήνες μετά το θετικό τεστ και για όσους δεν
μπορούν να εμβολιαστούν για λόγους υγείας.Το πρόστιμο θα μπορεί να φθάσει
ακόμη και τα 3.600 ευρώ ανά δόση εμβολίου που θα προγραμματίζεται από τις
αρμόδιες αρχές και δεν θα πραγματοποιείται.Η Αυστρία βρίσκεται από τα μέσα
Νοεμβρίου σε καθολικό lockdown, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει
έως την Κυριακή 12η Δεκεμβρίου.
Ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, η διανομή self test με στόχο την
καλύτερη δυνατή καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και την
αποφυγή της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, κατά την περίοδο των εορτών,
όπως τόνισε το υπουργείο Υγείας.
Δωρεάν self test
Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου όλοι οι ενήλικες πολίτες, εμβολιασμένοι και μη, που
διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ, θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν
ένα (1) self test από τα φαρμακεία της χώρας.
Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί το διάστημα 3/1/2022 – 7/1/2022.
Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, έτσι ώστε οι φαρμακοποιοί κατά τις διημερεύσεις και
διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.
Αν και το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, καλούνται όλοι οι πολίτες να υποβληθούν
σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έως τις 12/12, ώστε να περιοριστεί το ιικό φορτίο και
η κυκλοφορία του ιού ενόψει της εορταστικής περιόδου.
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και στη Γερμανία
Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στον υγειονομικό κλάδο και στις

μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων από τη 16η Μαρτίου 2022 προωθεί ο νέος
κυβερνητικός

συνασπισμός

(SPD)/Πρασίνων/Φιλελευθέρων

(FDP),

Σοσιαλδημοκρατικού
κατά

πληροφορίες

που

Κόμματος
διέρρευσαν

σε

γερμανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο νέος
κανονισμός περί προστασίας από λοιμώδεις νόσους, που αναμένεται να εγκριθεί
από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο έως τη 12η Δεκεμβρίου, προβλέπει ότι έως
και τη 15η Μαρτίου 2022, όσοι εργάζονται σε οίκους ευγηρίας, νοσοκομεία,
μαιευτικές

κλινικές,

ιατρεία,

οδοντιατρεία,

σωστικά

συνεργεία,

μονάδες

ημερήσιας νοσηλείας θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης ή ιατρική γνωμάτευση με κάποια αντένδειξη στον εμβολιασμό κατά της
Covid-19. «Από τη 16η Μαρτίου, νέες εργασιακές συμβάσεις μπορούν να
συναφθούν μόνο εάν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία», αναφέρεται στο
προσχέδιο του κανονισμού που έχει στη διάθεσή του το Reuters.

