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Μεγάλη αύξηση στα ραντεβού για την α’ δόση
της ηλικίας 60 και άνω – Τι λένε οι Βρυξέλλες για
την λήξη πιστοποιητικού εμβολιασμού
/ Επικαιρότητα
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οικονομία είναι ο εμβολιασμός. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε
lockdown» είπε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο
CNN
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ο

πρωθυπουργός,

Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μιλώντας για την απόφασή του να καθιερώσει υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους
πολίτες άνω των 60 ετών, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι παρατηρείται μία
σημαντική αύξηση στα ραντεβού για την α’ δόση της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας.
Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία έχουν πραγματοπιηθεί 150.000 πρώτες
δόσεις

εκ των οποίων οι 67.000 αφορούσαν άτομα άνω των 60, καθώς και 1.095.944
αναμνηστικές όλων των ηλικιών.
Υπενθυμίζεται ότι εάν οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών δεν κλείσουν το
ραντεβού τους μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2022, τότε θα τους επιβάλλεται
οικονομικό πέναλτι 100 ευρώ τον μήνα. Ενα διοικητικό πρόστιμο το οποίο θα
βεβαιώνεται μέσω της ΑΑΔΕ. Τα έσοδα αυτά θα πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο για την
ενίσχυση του ΕΣΥ.
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Οι λόγοι σύμφωνα πάντα με την επιτροπή που λαμβάνει τα μέτρα και τους
κυβερνητικούς παράγοντες, εξαιτίας των οποίων αποφασίστηκε αυτό το μέτρο
είναι ότι τον περασμένο μήνα, η αύξηση των νέων ραντεβού στην ομάδα άνω
των 60 ετών είναι μόλις 3%, έναντι 5%-15% στις υπόλοιπες ηλικίες, ενώ ο
κίνδυνος είναι αντιστρόφως ανάλογος για αυτή την ομάδα πληθυσμού.
Οι εννέα στους δέκα θανάτους από COVID αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών και
οι επτά στους δέκα διασωληνωμένους ασθενείς είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.
Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι οκτώ στους δέκα διασωληνωμένους είναι
ανεμβολίαστοι.
Εμβολιασμοί παιδιών
Οι εμβολιασμοί θα διενεργούνται σε πρώτη φάση σε 75 εμβολιαστικά κέντρα σε

δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και νοσοκομεία. Είναι ενδεικτικό ότι στην
Αττική, οι εμβολιασμοί παιδιών 5 έως 11 ετών θα γίνονται σε πέντε εμβολιαστικά
κέντρα: Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Παίδων Πεντέλης, Ασκληπιείο Βούλας,
Κέντρο Υγείας Αγία Σοφία Πειραιά και Κέντρο Υγείας Περιστερίου.
Λήξη πιστοποιητικών
Η Ελλάδα συμφώνησε με την πρόταση της Κομισιόν για τη λήξη των ευρωπαϊκών
πιστοποιητικών εμβολιασμού εννέα μήνες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης
(ή της πρώτης στην περίπτωση της Johnson & Johnson), σύμφωνα με τον
υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη.
Ο κ. Πλεύρης, σε ενημέρωση δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για
το αυριανό Συμβούλιο των υπουργών Υγείας, είπε ότι η ελληνική πλευρά,
ταυτόχρονα, υποστηρίζει μέτρα που θα ενθαρρύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες να
κλείσουν ακόμα νωρίτερα ραντεβού για ενισχυτική δόση (όπως π.χ. την λήξη των
Covid Pass για διάφορες δραστηριότητες νωρίτερα από το εννεάμηνο).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σλοβένικη προεδρία του Συμβουλίου έχει
καταθέσει πρόταση για να ισχύσει το εννεάμηνο από την 1η Φεβρουαρίου για
ταξίδια εντός Ε.Ε. (η αρχική πρόταση της Κομισιόν ήταν να ισχύσει από τις 10
Ιανουαρίου, μαζί με το άνοιγμα των ταξιδιών για εμβολιασμένους πολίτες από
χώρες εκτός Ε.Ε.).
Δραματική αύξηση απωλειών
Μέχρι τα Χριστούγεννα ή το τέλος του χρόνου αναμένεται να διατηρηθεί ο
αυξημένος αριθμός ημερήσιων απωλειών από τον κορωνοϊό σύμφωνα με τον ιατρό
και ερευνητή στις ΗΠΑ Γιώργο Παυλάκη.
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στον

τηλεοπτικό
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καταγράφονται καθημερινά 100 θάνατοι μέχρι τις γιορτές.
Ο ίδιος παρατήρησε, αναφερόμενους στους υψηλούς αριθμούς απωλειών, ότι «δεν
σοκαριζόμαστε πια από τον αριθμό των νεκρών και αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει
γίνει περίπου αποδεκτό ότι δεν τρέχει τίποτα
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