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 Израел је почео да вакцинише децу од пет до 11 година на више места широм земље,
пошто је прва испорука дечјих доза Фајзер/Бионтек вакцина стигла пре неколико дана.

  Здравствени званичници су рекли да је вакцинисано неколико стотина деце иако је
званични почетак имунизације тог узраста најављен за сутра када ће се вакцинисати
24.000 малишана, преносе израелски медији.   

Доктор Салман Зарка, који координише спремност и одговор земље на вирус, рекао је
да би родитељи требало да славе јер вакцина неће само пружити заштиту за децу, већ
омогућити повратак нормалног живота.

  

Он сматра да родитељи не би требало да брину за вакцинацију јер је „више од три
милиона деце вакцинисано у САД“ и резултати су добри.

  

У недељу је премијер Израела Нафтали Бенет упозорио да се земља можда суочава са
ширењем заразе међу млађом популацијом и апеловао на „потпуну транспарентност“ о
имунизацији деце, јер има пуно људи који се боје да их вакцинишу, али не значи да су
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антиваксери нити да прихватају теорије завере.

  

Званичница Министарства здравља Шарон Алрој Преис проценила је да око половина
родитеља тренутно не жели да се деца вакцинишу, те да је део становништва
необавештен и да је потребно више информација.

  

Израел је донео одлуку о вакцинацији деце пошто је Управа за лекове и храну САД
(ФДА) одобрила вакцину за узраст од пет до 11 година.

  

Израелска популација од 9,4 милиона становника је релативно млада и има 1,2 милиона
деце тог узраста, наводе агенције.

  

Према подацима Министарства здравља у новембру су трећину нових случајева заразе
била деца од пет до 11 година.

  

Четврти талас заразе почео је у Израелу у јуну, али је број новозаражених почео да
опада у септембру.

  

Међутим, у последње две недеље репродукциона стопа вируса која је била испод броја
један током два месеца је поново почела да расте што значи да се зараза опет шири.

  

(Бета)
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