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Директор компанија "Спејсекс" и "Тесла" Илон Маск изјавио је да се он и његова
породица неће вакцинисати против коронавируса. Разлог за такву одлуку је то што, како
је нагласио, ни он, ни његова деца нису у ризику од вируса.

  

  

Маск је гостовао у подкасту “Сwаy”, у организацији Њујорк тајмса, а домаћин је била
новинарка Кара Свишер. Ту је извршни директор “Тесле” и технолошки могул рекао како
се неће вакцинисати, јер “није у ризику од ковида, а нису ни његова деца”.

  

 “У основи, исправна ствар не би морала да буде карантин за целу земљу, али мислим да
би свако ко је у ризику требало да буде у карантину док све не прође”, рекао је Маск.

  

Он је, иначе, познат по својим контроверзним ставовима о коронавирусу и карантину у
САД. На самом почетку пандемије, вирус је називао “глупим”, а опште стање “паником”,
пише Тањуг.
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У марту је рекао и да се жестоко противи препорукама Калифорније да људи остану код
куће, описујући карантин као “присилно затварање” и “фашизам”.

  

Када је округ Аламеда у Калифорнији, где је смештена једна од Теслиних фабрика,
одбио да дозволи компанији да настави производњу, Маск је поново покренуо
производњу и рекао да је спреман да буде ухапшен.

  

Свишерова је то поново споменула током интервјуа, а Маск је назвао одлуку округа
“претераном”, а своју изјаву о томе да је спреман да буде ухапшен “шалом”.

  

Маск је слично говорио и раније, укључујући и интервју за Њујорк тајмс у јулу, када је
умањивао ризик од заразе коронавирусом за децу и младе и поред доказа да су млади
људи озбиљно оболевали и умирали од цовид-19 болести иако нису међу најугроженијим
групама. Маск је такође занемаривао податке који показују да значајан део заражених
уопште не показује симптоме, подсећају медији.

  

Велик број Американаца слаже се с Маском 

  

Ипак, чини се да Маскова изјава о одбијању вакцине против коронавируса одражава и
мишљење великог броја Американаца. Према Ипсосовој анкети МОРИ, чак 33 посто
испитаника у САД рекло је да се неће вакцинисати против коронавируса када вакцина
постане доступна. Најчешћи разлог је страх од нуспојава, док је 20 посто испитаника
генерално против вакцина.

  

Маск је од самог почетка изражавао свој став о пандемији, у почетку је називајући
глупом и паником, промовишући непроверени лек за маларију хидроксиклорокин као лек
против вируса и пропитујући податке о смртним случајевима као последицама
коронавируса. У априлу се жестоко противио наредбама у Калифорнији да остане код
куће, називајући затварање присилним и фашистичким чином.
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Студија у часопису “Health Affairs”, објављена у јулу, проценила је да су америчке мере,
односно позиви грађанима да остану код куће, спречиле 250.000 до 370.000 смртних
случајева од марта до маја. Непридржавање тих мера могло је да доведе до десетина
хиљада смртних случајева које је било могуће избећи.

  

(Нова.рс)
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