Ентони Фаучи Американцима: Вакцинишите се чак и ако сте имали ковид-19
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Водећи амерички стручњак за заразне болести Ентони Фаучи саветовао је
Американцима који су већ имали коронавирус, или претпостављају да су га имали, да се
ипак вакцинишу чим вакцина буде доступна.
Дугогодишњи управник Националног института за алергије и заразне болести рекао је
да нема разлога за веровање да би вакцина могло да нашкодити онима који су већ имали
ковид-19.
"Не мислим да би то требао да буде разлога за забринутост", рекао је Фаучи.

Два произвођача, "Пфизер" и "Модерна", завршила су клиничка испитивања и утврдила
да њихове вакцине имају ефикасност већу од 90 одсто.

"Пфизер" је поднео захтев за регистрацију своје вакцине који би Управа за храну и
лекове (ФДА) могла да одобри већ у првој половини децембра.
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"Коначна одлука ће зависити о процене ФДА ... али мислим да је врло вероватно да неће
бити ограничења за вакцинацију оних који имају доказ да су већ били заражени", рекао
је Фаучи, преноси дпа.

Научници и даље нису сигурни колико дуго траје имунитет особа које су прележале
заразу, а исто тако није познато колико ће дуго трајати заштита након вакцинисања.

Многи епидемиолози сматрају да ће вакцина против коронавируса највјеројатније
годишње примати попут оне преотив грипа, али за сад се не зна да ли ће вакцина бити
ефикасна толико дуго.

"О томе не можемо да говоримо са сигурношћу. Ковид-19 постоји краће од једне године,
па је немогуће рећи да ће вакцина обезбедити заштиту дуже од годину дана.То је
немогуће јер нито кога познајемо није био заражен пре више од једне године", рекао је
Фаучи и додао:

"Можемо дати нека предвиђања на основу понашања сличних коронавируса. Епидемија
САРС-а која је избила 2002. показала је да су појединци имуни на нову заразу дуже од
годину дана,али њихова имуност на болест временом је ослабила.
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