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Гувернерка Њујорка Кети Хокул разматра да ангажује припаднике Националне гарде
или медицинске раднике из других америчких држава да би се надокнадио мањак
болничког особља, пошто на десетине хиљада здравствених радника највероватније
неће испунити рок за обавезну вакцинацију против ковида 19 који истиче сутра.

  

  

Према плану који је представљен у саопштењу, гувернерка ће моћи да прогласи
ванредно стање да би повећала резерве здравствених радника тако да они укључују
лиценциране професионалце из других држава и земаља, као и медицинске сестре у
пензији.

  

Хокул је рекла да држава такође разматра да ангажује припаднике Националне гарде
који имају везе с медицином да би болнице и друге здравствене установе имале довољно
адекватног особља.
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Око 16 одсто од 450.000 припадника болничког особља државе или око 70.000
здравствених радника није потпуно вакцинисано, саопштено је из гувернеркине
канцеларије, пренео је Гардијан.

  

„И даље се боримо против ковида да бисмо заштитили своје вољене. Похваљујем све
здравствене раднике који су се вакцинисали и апелујем на остале који нису да то ураде
сада да би могли да наставе да пружају здравствену негу“, рекла је Хокул.

  

Због изузетно заразног делта-соја вируса корона САД су почетком септембра
забележиле скок броја инфицираних и хоспитализованих, али од тада се бележи пад,
показују статистички подаци Ројтерса. Број смртних случајева и даље расте, те су САД у
протеклих недељу дана регистровале у просеку 2.000 умрлих дневно, претежно
невакцинисаних.

  

Извесни број здравствених радника одбија да се вакцинише, поједини и по верској
основи. Хокул је данас била на литургији у великој цркви у Њујорку да би апеловала на
хришћане да помогну промоцију вакцинације.

  

Здравствени радници који су добили отказ зато што су одбили да се вакцинишу немају
право на надокнаду за незапослене ако не покажу захтев за медицинско изузеће које је
одобрио лекар, саопштено је из канцеларије Хокулове. Није познато како ће се овај план
одразити на судске парнице које се тичу изузећа по верској основи.

  

Амерички апелациони суд је привремено блокирао захтев да се вакцинише школско
особље у граду Њујорку, само неколико дана пре него што је одредба требало да ступи
на снагу.

  

(Данас)
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