
Ангела Меркел на онлајн самиту ЕУ: Вакцинација ће трајати годинама због мутирајућих сојева коронавируса; До лета дигиталне потврде о вакцинацији, које ће људима омогућити да несметано путују по Европи
четвртак, 25 фебруар 2021 23:44

Немачка канцеларка Ангела Меркел изјавила је након виртуелног самита ЕУ да ће
највероватније пре лета бити доступне дигиталне потврде о вакцинацији, које ће људима
омогућити да несметано путују по Европи, без обзира на пандемију. Државе се морају
припремити на то "да ће вакцинација против вируса трајати још пуно година, због
мутирајућих сојева коронавируса", истакла је Меркел.

  

  

Немачка канцеларка Ангела Меркел изјавила је да ће највероватније пре лета бити
доступне дигиталне потврде о вакцинацији, које ће људима омогућити да несметано
путују по Европи, без обзира на пандемију.

  

“Сви су сагласни да нам је је потребна дигитална потврда о вакцинацији”, рекла је
Меркел на конференцији за новинаре након самита Европске уније, који је одржан у
онлајн формату.
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Биће потребно три месеца да би се израдиле потврде о вакцинацији против цовида-19, 
Европска комисија је већ обавила технички део, али треба да се развије такав дигитални
цертификат, рекла је.

  

Он би могао бити основа за путовање држављана трећих земаља у Европску унију,
додала је немачка канцеларка.

  

И док би пандемија цовида-19 углавном требало да стагнира до лета, вакцинација би
могла потрајати дуже због мутирајућих сојева коронавируса.

  

Државе се морају припремити на то “да ће вакцинација против вируса трајати још много
година”, истакла је Меркел.

  

Челници 27 чланица разговарали су данас на виртуалном састанку о томе како да се
поспеши процес вакцинације и што боље припреми на нове варијанте коронавируса, као
и о потврдама о вакцинацији и једностраним ограничењима путовања, које су неке
земље предузеле у страху од мутираних вируса.
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  Фон дер Лајен: Потребна брза имплементација  Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен каже да ће на земљамачланицама бити да донесу одлуке о томе "шта ће моћи да се ради са сертификатима", ада ће се на нивоу ЕУ они користити за функционисање јединственог тржишта.  Урсула фон дер Лајен је навела да ће за успостављањр интереоперабилног системасертификата о вакцинацији у ЕУ бити потребно најмање три месеца.  "Систем ће подржавати информације о вакцинацији, негативном пи-си-ар тесту илиимунитету особе. Потребна нам је брза имплементација ако желимо да ови сертификатибуду функционални пре лета", закључила је Фон дер Лајен.  У ЕУ наглашавају да и даље има доста отворених и "политичких и научних" питања кадаје реч о сертификатима о вакцинацији, односно за шта ће бити примењивани или да ливакцинација значи и престанак преноса инфекције.  "Имамо охрабрујуће податке из Израела где су вакцине 'Фајзера' показале дазаустављају пренос инфекције након ревакцинације", каже Фон дер Лајенова.  Додаје да је ЕУ до сада добила 50 милиона доза вакцина против ковида 19 од чега је 29милиона потрошено за вакцинацију гарђана, што представља осам процената одраслепоулације у ЕУ.  Фон дер Лајенпва је оценила да делују заштитне мере, које су на снази широм Европе, идодала да је у току рад на испитивању нових варијанти ковида.  "Наш труд ће се исплатити", поручила је Фон дер Лајенова.   Шарл Мишел: Вакцинација приоритет број један  Председник Европског савета Шарл Мишел поручио је да су производња и испорукавакцина, као и вакцинација против ковида широм Европске уније, приоритет број један иистакао да то укључује рад на повећању производње цепива.    Our #1 priority is speeding up the production & delivery of #COVID19  vaccines andvaccinations across the EU.     This includes working with industry to scale up production.     And we want more predictability & transparency from pharmaceutical companies.   #EUCO pic.twitter.com/JuG3KE7aqh  — Charles Michel (@eucopresident) February 25, 2021    "Од фармацеутских компанија желимо већу предвидљивост и транспарентност", објавиоје Мишел на свом званичном Твитер налогу по завршетку самита ЕУ, који је одржанонлајн.  Мишел је позвао је земље чланице да поштују заједничке принципе када је реч орестрикцијама на путовања у циљу сузбијања ширења пандемије ковида-19, посебнонових сојева вируса.  Челници ЕУ наводе да су се три нова соја вируса ковид-19 већ раширила у многимземљама чланицама, као и да би неесенцијана путовања и даље могла да будуограничена, а мере пропорционалне.  "Морамо осигурати проток робе и услуга у јединственом тржишту кроз зелене коридоре.Очекујемо од Европске комисије да се побрине да се ова правила поштују", каже Мишел.  Председник Европског савета, после састанка са ЕУ лидерима, позвао је насолидарност са трећим земљама у подели вакцина како кроз инструмент Ковакс тако икроз ЕУ механизам уступања вишка вакцина из земља чланица.  "Договорили смо се да ћемо наставити да делимо вакцине са суседима и партнерима.Здравствени радници би требало да буду први заштићени, а наша помоћи би требало даиде свима којима је потребна, укључујући Африку, Западни Балкан, Латинску Америку иземље источног партнерства", каже Мишел.  Зкључио да ће наредне недеље "бити тешке" када је кампања вакцинације у питању, алии поручио да постоје "средства и могућности" за успех у напредним месецима.  Европском унијом тренутно председава Португалија, чији је премијер Антонио Коштанагласио је важност убрзања вакцинације, уз привредни опоравак.  "Морају се испунити уговори о дистрибуцији вакцина и треба ојачати капацитете зањихову производњу, дистрибуцију и одобрење у Европској унији", рекао је Кошта.  (Фонет)  
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https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
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