22. PODSUMOWANIE
Czy jeszcze są zagadnienia, o których trzeba powiedzieć, które powinny wybrzmieć podczas
tego spotkania i o których pan chciałby na podsumowanie powiedzieć?
Link do YT
Głównym celem programów szczepień, które już się zaczęły w niektórych krajach i które
najprawdopodobniej zaczną się już w styczniu 2021 r. w krajach UE, jest ochrona przed chorobą ludzi
najbardziej narażonych na powikłania i ciężki przebieg COVID-19. Różne teorie się szerzą, że będą
masowe i przymusowe szczepienia. Na razie te szczepienia, z tego co wiemy, we wszystkich krajach,
o których słyszymy, będą dobrowolne. Tych dawek na początku nie będzie dużo i priorytetem jest
szczepienie osób, którym Covid najbardziej zagraża, osób starszych, osób o które się najbardziej
martwimy: seniorów w naszych rodzinach, osób w domach opieki społecznej, służby zdrowia, która
jest bardzo narażona na kontakt z Covidem. Takie są priorytety.
Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to czy jak wejdą szczepienia, będziemy mogli
powiedzieć, że już nie musimy nosić maseczek i zachowywać dystansu fizycznego, i że już wszystko
wróci do normy? Chciałbym, żeby tak było, ale tak nie będzie. Jeszcze nie wiemy, czy szczepionka
zmniejsza transmisję wirusa, na pewno na początku będzie tych szczepionek mało, więc przez
pierwsze miesiące, połowę przyszłego roku, będzie trzeba stosować te zasady, które dotąd staraliśmy
się stosować. Wiem, że ludzie są tym zmęczeni, ale trzeba będzie stosować te proste zasady, jak
dystans fizyczny, jak mycie rąk, jak zasłanianie ust i nosa przy kasłaniu i kichaniu. Szczególnie, jeśli
mamy kontakt z osobami starszymi, z osobami, które są chore na choroby przewlekłe. To jest bardzo
ważne i tutaj zachęcałbym do odwiedzenia strony internetowej ECDC z naszą ocenę ryzyka, o tym co
mniej więcej robić w czasie tego nadchodzącego okresu Świąt. Z jednej strony chcemy się spotykać z
rodziną, podróżować, a z drugiej strony trzeba jeszcze wytrzymać i naprawdę bardzo uważać,
możliwie ograniczyć do jak najmniejszych grup te spotkania przy zachowaniu wszelkich środków
ostrożności. Często słyszę „a ja się nie boję tego wirusa”. Tutaj nie chodzi o to, czy my się boimy czy
nie, ale chodzi o ochronę tych najsłabszych.

