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Вакцине против ковида-19 још нису званично одобрене за употребу, међутим све је већи
број земаља које склапају уговоре за фармацеутским компанијама које су их изумеле.
Водеће земље света већ имају план вакцинације које ће, како најављују, почети да
примењују од децембра. Када би у Србију могла да стигне прва вакцине, а када би и ко
могао да буде међу првим вакцинисаним?

  

  

Најмање четири вакцине против ковида-19 показују висок степен успешности, али ни
један кандидат у свету још нема одобрење за примену. Први захтев за употребу вакцине
биће поднет у петак у Америци. Земље Европске уније већ имају план вакцинације.

  

Радојичић: Имамо светло на крају тунела

  

Градоначелник Београда Зоран Радојичић подсећа да би са вакцинацијом ускоро могло
да се почне у Немачкој.
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"Имамо и светло на крају тунела, у Немачкој је јуче министар здравља позвао амбуланте
да се припреме за 10. децембар, евентуално до 15. да се крене с вакцинацијом", наводи
он.

  

Тркуља: Каснићемо неколико недеља за Америком и ЕУ

  

Када ће се у Србији указати светло на крају тунела? Да би се вакцина појавила и на
српском тржишту потребно је да је одобри и домаћа агенција за лекове, истиче директор
Удружења произвођача иновативних лекова "Иновиа" Бојан Тркуља.

  

"Наша агенција прати оно што је стандард у Европској унији, уз додатни захтев да се код
нас не може регистровати лек или вакцина ако већ није регистрован у Америци или
Европи. Каснићемо неколико недеља за њима, могуће је да ћемо крајем ове године или
почетком следеће већ имати испоручене прве дозе", уверен је Тркуља.

  

Вакцина против ковида-19 примаће се у две дозе у размаку од неколико седмица.
Државни врх недавно је најавио да се у првом налету договара набавка милион и
осамсто хиљада доза вакцина. Председница Владе Ана Брнабић додаје да се преговара
са свим произвођачима.

  

Брнабић: Разговарамо са свим странама

  

"Разговарамо са свим странама: од америчког Фајзера с којима имамо предуговор,
кинеског Синофарма с којим у овом моменту радимо на предуговору, комуницирамо са
руским произвођачем Спутњик 5 вакцине, са Астра зенеком и то је то", каже премијерка.

  

Због посебног складиштења Фајзерове БионТех вакцине на -70 степени Целзијуса,
српске власти набављају и специјалне контејнере за транспорт и складиштење.
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Премијерка Брнабић каже да би вакцине требало да стигну током децембра.

  

Вучић: До краја јануара довољно вакцина за комплетан здравствени сектор,
највећи део војске и полиције

  

Председник Вучић недавно је најавио да ће се са вакцинацијом у Србији почети у јануару
и да су већ познате приоритетне групе.

  

"Покушаћемо до краја јануара да обезбедимо довољно вакцина за комплетан
здравствени сектор, највећи део војске и полиције, за оне најизложеније чиме би
заштитили здравствени систем, или би на оне који имају најтеже болести и старије од 65
година", рекао је Вучић.

  

За јавност је још непознат план вакцинације у Србији. Власти још нису донеле
одлуку ни да ли ће вакцинисање против ковида-19 бити обавезно. Наиме, у
Немачкој је најављено отварање привременог центра за имунизацију великог
капацитета. У Великој Британији одређено је 1.500 места у којима ће се
становништво вакцинисати.

  

Према речима надлежних из Светске здравствене организације план је да у 2021.
години свака земља буде у стању да вакцинише 20 одсто становништва.

  

(Н1) 
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