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Π

άσχα με μετακινήσεις από νομό σε νομό εξετάζει η κυβέρνηση, με «όπλο» τα
self tests, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά στοιχεία.
Μπορεί τα επόμενα 24ωρα οι ειδικοί να αναμένουν υψηλό αριθμό κρουσμάτων και εισαγωγών στις ΜΕΘ, παράλληλα όμως βλέπουν
και αποκλιμάκωση της κατάστασης από τις 20
Απριλίου και μετά. Εάν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με τα εξιτήρια που καταγράφονται από τα νοσοκομεία, τότε μπορεί να
ανοίξει ο δρόμος και για τις μετακινήσεις από
νομό σε νομό, με στόχο να υπάρξει μια ακόμα βαλβίδα αποσυμπίεσης για τους πολίτες.
Αλλωστε και η κυβέρνηση, μετά τις εισηγήσεις
των ειδικών την εβδομάδα πριν από τη Μεγάλη
Εβδομάδα, θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις
για το πώς θα κάνουμε φέτος Πάσχα. Κάτι που
επεσήμανε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε σχετικά στην τελευταία συνέντευξή του. «Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Οι ειδικοί θα μας το πουν αυτό. Εχουμε
ακόμα δύο εβδομάδες μπροστά μας να δούμε
την πορεία της πανδημίας. Ολοι ευχόμαστε να
μπορούμε να πάμε στα χωριά μας, στους τόπους καταγωγής μας, για το Πάσχα».
Πάντως, ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η έξοδος του Πάσχα, εάν το επιτρέψουν οι
συνθήκες. Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση του
υπουργού Επικρατείας και στενού συνεργάτη
του πρωθυπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη μέσα στην εβδομάδα. «Εάν δεν έχουμε κάποια μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση, είναι λογικό
να επιτραπεί η υπερτοπική μετακίνηση κατά τη
διάρκεια του Πάσχα, σε περιοχές που θα είναι
λιγότερο επιβαρυμένες. Το λογικό είναι περιοχές που βρίσκονται στο ίδιο επιδημιολογικό
επίπεδο, να είναι σχετικώς προσβάσιμες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και προσέθεσε πως «η
πιθανότητα να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε
το Πάσχα στα χωριά μας θα είναι μια μεγάλη
ανάσα για όλους μας», δίνοντας και το στίγμα
της κυβέρνησης για την πασχαλινή περίοδο.
Σύμφωνα με τον πρώτο αυτό σχεδιασμό και
με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία:
f Θα επιτραπεί η μετακίνηση από νομό σε νομό και στα νησιά, αλλά όχι στις περιοχές που
μπορεί να είναι επιβαρυμένες επιδημιολογικά.
Εάν, δηλαδή, ένας νομός είναι σε βαθύ κόκκινο, δεν θα δεχθεί επισκέπτες. Η μετακίνηση, εν
ολίγοις, θα αφορά περιοχές που είναι στο ίδιο
επιδημιολογικό επίπεδο.
f Στους προσβάσιμους νομούς και στα νησιά
θα μπορούν να μετακινηθούν και όσοι δεν διαθέτουν κατοικία, αφού θα έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν σε ξενοδοχεία. Στόχος είναι, εάν όλα κυλήσουν ομαλά, εκείνη την περίοδο να λειτουργούν και τα ξενοδοχεία και
να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες (π.χ. φαγητό), ώστε να εξυπηρετηθούν οι ένοικοι, καθώς η εστίαση θα είναι κλειστή μέχρι το Πάσχα.

«Πάσο» μετακίνησης
Εκτός από τις υπερφορτωμένες επιδημιολογικά περιοχές, στις οποίες θα απαγορεύεται η

Ολα τα σενάρια
για το Πάσχα!

ΓΙΑ ΝΑ
μετακινηθεί
κάποιος σε
μια ελεύθερη
περιοχή, θα
πρέπει να
έχει μαζί του
πιστοποιητικό
από self test

Από τα επιδημιολογικά δεδομένα θα κριθεί αν θα δοθεί τελικά
το «πράσινο φως» για τις μετακινήσεις από νομό σε νομό.
Μετά τις 20 Απριλίου θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις
πρόσβαση, η κυβέρνηση σχεδιάζει να «ελέγξει» τη μετακίνηση, σε μια
προσπάθεια να μην υπάρξει διασπορά του ιού. Σε αυτό το πλαίσιο, για
να μετακινηθεί κάποιος σε μια ελεύθερη περιοχή θα πρέπει να έχει μαζί του πιστοποιητικό από self test. Δηλαδή, να έχει κάνει λίγες ώρες πριν
αυτοδιάγνωση, να το έχει δηλώσει και να έχει λάβει βεβαίωση από την
ειδική πλατφόρμα.
Ετσι, ο ταξιδιώτης, είτε στα διόδια του εθνικού οδικού δικτύου είτε πριν
επιβιβαστεί στο πλοίο, θα δείχνει το πράσινο πιστοποιητικό στις Αρχές,
που ουσιαστικά θα αποτελεί το εισιτήριο μετακίνησης για την πασχαλινή περίοδο.
Να σημειωθεί πως εξετάζεται και το ενδεχόμενο εκείνος που έχει εμβολιαστεί να μπορεί να ταξιδέψει στις προσβάσιμες περιοχές με το πιστοποιητικό εμβολιασμού χωρίς να έχει περάσει τη διαδικασία του self test.
Οπως φαίνεται, στόχος της κυβέρνησης είναι, αν το επιτρέψουν φυσικά
τα επιδημιολογικά στοιχεία, να δοθεί μια ανάσα στους πολίτες, ενώ παράλληλα θα αποφευχθεί και ο συνωστισμός σε σπίτια.
Εξάλλου, η εστίαση και οι χώροι αναψυχής θα είναι κλειστοί, αλλά, εάν

όλα κυλήσουν ομαλά, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, να πάρουν μια ψυχολογική ανάσα και
φυσικά να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Στην περίπτωση, όμως, που δεν υπάρξει η
αποσυμπίεση που υπολογίζουν οι ειδικοί και
η κατάσταση είναι δύσκολη, τότε τα δεδομένα
θα αλλάξουν και μπορεί να μην επιτραπούν οι
υπερτοπικές μετακινήσεις την πασχαλινή περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον για την ώρα, πως το φετινό Πάσχα θα
είναι διαφορετικό σε σχέση με πέρυσι, αφού
θα υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων,
έστω και μέσα στον ίδιο νομό. Αλλωστε πρωταρχικός στόχος είναι οι πολίτες να βρίσκονται
σε εξωτερικούς χώρους παρά να συγκεντρώνονται σε σπίτια.
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Η Μεγάλη Εβδομάδα
της αποκλιμάκωσης
Ο αριθμός των
ημερήσιων κρουσμάτων
αναμένεται να πέσει κάτω
από 2.500 το Πάσχα,
αλλά η πίεση στο ΕΣΥ
θα διατηρηθεί, σύμφωνα
με τα μοντέλα που
προβλέπουν την πορεία
της πανδημίας. Αυστηρές
προειδοποιήσεις για νέα
έξαρση, σε περίπτωση
που δεν τηρηθούν τα
μέτρα σε λιανεμπόριο
και λύκεια

Της Δήμητρας Πανανού
d.pananou@realnews.gr

Α

ποκλιμάκωση των κρουσμάτων τη Μεγάλη Εβδομάδα, εάν τηρηθούν ευλαβικά τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί, τόσο για τη λειτουργία των λυκείων όσο
και για τη λειτουργία του λιανεμπορίου, αλλά
ταυτόχρονα μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ, κατά τη
διάρκεια των εορτών, προβλέπουν τα μοντέλα πρόγνωσης των ειδικών επιστημόνων που
δημοσιεύει σήμερα η Realnews. Σύμφωνα με
αυτά, το άνοιγμα της εστίασης τοποθετείται περί τις 15 Μαΐου, με τραπέζια μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων περίπου στα 1.700. Στην περίπτωση,
ωστόσο, που δεν αποδώσουν τα μέτρα, οι ειδικοί κάνουν λόγο για δραματική επιδείνωση
των επιδημιολογικών δεικτών, με τα κρούσματα να ξεπερνούν ημερησίως τα 3.500.
Με βάση τις τελευταίες προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE της διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας HERACLES του ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ, υπό τον καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη, η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει από την ερχόμενη εβδομάδα και να γίνει
περισσότερο αισθητή τη Μεγάλη Εβδομάδα.
«Κλειδί» για την επιτυχή πορεία της πανδημίας θα είναι η εφαρμογή των self tests.

Οι αριθμοί
«Εάν εφαρμοστούν πιστά τα μέτρα και τα self
tests, αναμένουμε το Πάσχα ο ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων (ως μέση εβδομαδιαία
τιμή) να είναι περίπου στα 2.400 κρούσματα
την ημέρα, σε σχέση με τα περίπου 3.050 που
έχουμε τώρα. Ο αντίστοιχος αριθμός των διασωληνωμένων αναμένουμε να έχει αυξηθεί
ελαφρά και να έχει πλησιάσει τους 760, αφού
θα έχει πρώτα κάνει ένα ενδιάμεσο μέγιστο

περίπου στους 800. Αντίστοιχα, ο μέσος ημερήσιος αριθμός των θανάτων θα είναι λίγο κάτω από τους 80. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν
δεν επέλθει η επιθυμητή αποκλιμάκωση, όλοι
οι επιδημιολογικοί δείκτες θα επιδεινωθούν, ο
ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων (ως μέση εβδομαδιαία τιμή) θα ξεπεράσει τα 3.500
και οι ασθενείς σε ΜΕΘ τους 900», σημειώνει
ο κ. Σαρηγιάννης.
Για τις αρχές Ιουνίου, οι προβλέψεις της ερευνητικής ομάδας HERACLES είναι αρκετά αισιόδοξες, ειδικά αν επιτευχθεί η αναμενόμενη
αποκλιμάκωση από την ερχόμενη εβδομάδα.
Σε αυτό συνηγορεί και η αύξηση του ρυθμού
των εμβολιασμών που πραγματοποιούνται, καθώς έχουν φθάσει τους 60.000 ημερησίως και
αναμένεται να ξεπεράσουν τους 70.000 μέχρι
τις 15 Απριλίου.

Ο καιρός
Οπως τονίζει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής του ΑΠΘ, «με αυτούς τους ρυθμούς εμβολιασμού και το χτίσιμο ανοσίας
στον πληθυσμό, τη βελτίωση του καιρού και
την επακόλουθη μείωση στη μεταδοτικότητα,
σε συνδυασμό με τη χρήση των self tests, την
τήρηση των μέτρων και το προσεκτικό άνοιγμα της εστίασης περί τις 15 Μαΐου, με τραπέ-

ζια μόνο σε εξωτερικούς χώρους, αναμένουμε ο ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων, ως
μέση εβδομαδιαία τιμή, να είναι περίπου στα
1.700, ο αριθμός των διασωληνωμένων να έχει
μειωθεί κάτω από τους 400, ενώ ο αντίστοιχος
αριθμός των ημερήσιων θανάτων θα είναι κάτω από τους 35». Και συνεχίζει: «Εάν σε κάποιο
σημείο της πορείας τα μέτρα δεν τηρηθούν
όπως αναμένεται, οι αριθμοί αυτοί θα είναι
αρκετά υψηλότεροι, ενώ, εάν ακολουθηθούν
και ιδίως επιτύχει πλήρως η εφαρμογή των self
tests, υπάρχουν περιθώρια να φθάσουμε στον
Ιούνιο με 1.250 κρούσματα ημερησίως, 300
άτομα στις ΜΕΘ και 30 θανάτους ημερησίως,
με την πορεία να συνεχίσει να είναι πτωτική».
Πιο αναλυτικά, ο κ. Σαρηγιάννης εξηγεί ότι
το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου αναμένεται
να μειώσει την απόδοση των περιοριστικών μέτρων που είναι σε ισχύ κατά περίπου 4%-5%.
Σε συνθήκες αυξημένης διασποράς στην πληθυσμιακή κοινότητα της Ελλάδας, το ποσοστό
αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση κατά περίπου
450 επιπρόσθετες μολύνσεις την ημέρα μεσοσταθμικά σε όλον τον πληθυσμό της χώρας. Αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση, όπως λέει κ. Σαρηγιάννης, θα μπορούσε να είναι απαγορευτική για τη λειτουργία του λιανικού εμπορίου.
«Αυτό, ωστόσο, που μπορεί να επιτρέψει

τη λειτουργία του λιανικού εμπορίου χωρίς
υπερβολική επιβάρυνση στο ήδη βαρύ επιδημιολογικό φορτίο, πέρα από την αυστηρή
εφαρμογή των υποδείξεων του ΕΟΔΥ και της
επιτροπής λοιμωξιολόγων, είναι η δυνατότητα μαζικής και με μεγάλη συχνότητα (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) χρήσης των
self tests από όλον τον πληθυσμό και ιδιαίτερα
με έμφαση σε επαγγελματικές ομάδες όπως οι
έμποροι και εμποροϋπάλληλοι, που έρχονται
σε επαφή με μεγάλο αριθμό πελατών», επισημαίνει ο καθηγητής του ΑΠΘ.
Σχολιάζοντας, μάλιστα, την αξιοπιστία των
self tests αναφέρει: «Τα τεστ αυτά, όταν γίνονται από μη έμπειρους ή μη εκπαιδευμένους
χρήστες, έχουν ένα βαθμό αξιοπιστίας της τάξης του 57%, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση
του ECDC. Αυτό σημαίνει ότι, αν γίνουν περίπου 1.000.000 τεστ την ημέρα, μπορούμε να
έχουμε πάνω από 500.000 αξιόπιστα αποτελέσματα. Με μια συντηρητική υπόθεση ότι μόνο 300.000 από αυτά θα δηλωθούν από τον
πληθυσμό, και πάλι οδηγούμαστε σε μια πολύ σημαντική και άμεση αποκλιμάκωση του
αριθμού νέων μολύνσεων».

Ανοιγμα σχολείων
Οσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων, αν τα
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Με εμπεριστατωμένες αναλύσεις τους τελευταίους μήνες, μοντελοποιώντας τα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο ΕΟΔΥ, ο καθηγητής
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο έχει καταδείξει
την αδυναμία του συστήματος Υγείας σε περιόδους έντασης της επιδημίας.
«Η πορεία της εξάπλωσης του ιού μετά το
δεύτερο κύμα κινήθηκε σε λειτουργικά επίπεδα για πολύ μικρό διάστημα, μιας-δύο εβδομάδων, και στις 31 Ιανουαρίου ξεπέρασε τη
μεσαία προειδοποιητική γραμμή. Μετά από
αρκετές εβδομάδες ισορροπίας σε τεντωμένο
σχοινί, το ΕΣΥ υπερέβη οριακά την προηγούμενη εβδομάδα τις δυνατότητές του. Ο ρυθμός αύξησης των διασωληνωμένων δεν ακολουθεί πλέον σε παράλληλη πορεία τον ρυθμό των θανάτων: η μια αύξηση είναι οριακή,
της τάξης του 3%, ενώ η άλλη άγγιξε το 17% κάτι που σημαίνει ότι η παροχή των πιο κρίσιμων υπηρεσιών στους πολίτες είναι πλέον ελλιπής (π.χ. η εισαγωγή σε ΜΕΘ γίνεται με καθυστέρηση)», αναφέρει ο κ. Τσαουσίδης και
σχολιάζει ότι σε περίπτωση που ο αυξανόμενος ρυθμός των νοσούντων συνεχιστεί «η κα-

Δημοσθένης Σαρηγιάννης

πράγματα πάνε κατ’ ευχήν, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE, το άνοιγμα των γυμνασίων και των
δημοτικών/νηπιαγωγείων θα μπορούσε να γίνει μετά το Πάσχα.
«Για να γίνει αυτό, όμως, θα πρέπει να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά self tests σε όλους τους εκπαιδευτικούς μία-δύο φορές
την εβδομάδα, να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των
εκπαιδευτικών, μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού των ευπαθών συμπολιτών μας, και να γίνονται τα μαθήματα όσο το δυνατόν περισσότερο σε εξωτερικούς χώρους. Σε τάξεις με μεγάλο αριθμό μαθητών και σε περιοχές με σχετικά μεγαλύτερο επιδημιολογικό ή ιικό φορτίο, καλό θα είναι να χρησιμοποιηθούν
συσκευές απολύμανσης του αέρα με φίλτρα υψηλής απόδοσης
(HEPA) ή και χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας», τονίζει ο Δ. Σαρηγιάννης και συμπληρώνει ότι «ιδανικό θα ήταν να μπορεί να
συνδυαστεί η διά ζώσης με την τηλεκπαίδευση, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα συγχρωτισμού, και να επιτευχθεί η μείωση των
τάξεων σε μέχρι 17 μαθητές. Οι δικοί μας υπολογισμοί δείχνουν
ότι μια τάξη με 17 μαθητές έχει το πολύ τα 2/3 των ενεργών επαφών από μια τάξη με 27 μαθητές».

Πίεση στο ΕΣΥ
Από την πλευρά του, ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Υπολογιστών και διευθυντής στο Εργαστήριο Προγραμματισμού και Επεξεργασίας Πληροφοριών στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, Βασίλης Τσαουσίδης, προβλέπει ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ και ειδικότερα στις ΜΕΘ κατά τη διάρκεια
του Πάσχα, τονίζοντας την ανάγκη να συγκρατηθεί άμεσα και
δραστικά ο ρυθμός αύξησης των νοσούντων.

self tests
Για την αξιοπιστία
των self tests
ο καθηγητής Δ.
Σαρηγιάννης
αναφέρει: «Τα
τεστ αυτά, όταν
γίνονται από μη
έμπειρους ή μη
εκπαιδευμένους
χρήστες, έχουν
ένα βαθμό
αξιοπιστίας της
τάξης του 57%,
σύμφωνα με τη
σχετική έκθεση
του ECDC. Αυτό
σημαίνει ότι, αν
γίνουν περίπου
1.000.000 τεστ
την ημέρα,
μπορούμε να
έχουμε πάνω
από 500.000
αξιόπιστα αποτελέσματα»

τάρρευση θα είναι σύντομα καταστροφική και
η παροχή υπηρεσιών, έστω και με καθυστέρηση, θα είναι αμφίβολη».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόδοση των μέτρων κατέρρευσε από τις 24 Ιανουαρίου και
μετά, ομοίως και ο μηχανισμός επιτήρησης
των μέτρων. «Επομένως, η αναμενόμενη λήξη του τρίτου κύματος και η προσδοκία μιας
λειτουργικής εικόνας το Πάσχα, με δεδομένο
μάλιστα το άνοιγμα των λυκείων που ανακοινώθηκε ήδη και χωρίς σοβαρή διαφοροποίηση
των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης, δεν
φαίνεται να επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα
δεδομένα», τονίζει ο καθηγητής και εξηγεί ότι
για να επιτευχθεί λειτουργική ισορροπία, ενόψει μάλιστα των εορτών του Πάσχα αλλά και
της τουριστικής περιόδου στη συνέχεια, πρωταρχική προϋπόθεση είναι να έχει περιθώρια
εξυπηρέτησης το σύστημα Υγείας. Οπως λέει:
«Από τη στιγμή που θα αρχίσει η μείωση των
νοσούντων, θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις
έως τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με το πόσο ραγδαία είναι η μείωση, ώστε να υποχωρήσει ο κίνδυνος κάτω από τη γραμμή ασφαλείας (μεσαία γραμμή)».
Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα τρεις παράγοντες: o εμβολιασμός, τα αποτελεσματικά μέτρα και η συνεργασία των πολιτών. Ως προς το πρώτο, ο
κ. Τσαουσίδης αναφέρει: «Θεωρητικά, το 10%
των εμβολιασμών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του 90% των θανάτων. Αυτό θα μπορούσε
να συμβεί εφόσον εμβολιάζονταν αποκλειστικά και μαζικά οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Η ηλικιακή κατανομή όσων εμβολιάστηκαν δεν είναι δημόσια διαθέσιμη, ώστε να διαπιστώσουμε τυχόν περιθώρια βελτίωσης, και
δεν προκύπτει ότι η ομάδα των ηλικιωμένων είχε σαφές προβάδισμα στο πρώτο στάδιο του
εμβολιασμού. Είχε, όμως, στη συνέχεια. Η μεί-
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ωση των νοσούντων αυτής της ηλικιακής ομάδας λόγω του εμβολιασμού θα αποτυπωθεί
στο αμέσως επόμενο διάστημα και θα καθορίσει τον βαθμό λειτουργικότητας της πασχαλινής περιόδου».
Οσον αφορά τα μέτρα, όπως εξηγεί, θα πρέπει να εφαρμοστούν και να επιτηρηθούν μέτρα αποφυγής συνωστισμών σε κλειστούς χώρους. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα αραίωσης
του πληθυσμού σε μέσα μεταφοράς και σχολικές τάξεις. «Εχει υποτιμηθεί ο παράγοντας
του χρόνου. Η μάσκα, σύμφωνα με τα ιατρικά πορίσματα, προφυλάσσει για κάποιο διάστημα τον μαθητή και τον καθηγητή σε μια πολυπληθή τάξη ή τον επιβάτη του λεωφορείου
την ώρα συνωστισμού με φορείς του ιού, όχι
όμως για μεγάλη διάρκεια. Τα μέτρα έχουν επιπτώσεις στην οικονομία. Οσοι προτείνουν μέτρα, θεωρούν αυτονόητο ότι η οικονομία της
χώρας θα αντέξει και θα απορροφήσει ανώδυνα τις επιπτώσεις τους. Αυτό δεν είναι εγγυημένο - είναι ζητούμενο».
Τέλος, η συνεργασία των πολιτών αποτελεί
καίριο ζητούμενο, καθώς «είναι αντιμέτωποι με

Βασίλης Τσαουσίδης
την υποχρέωση να εφαρμόζουν, χωρίς εξηγήσεις, δυσάρεστες ή και αντιφατικές αποφάσεις
με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και πενιχρά
υγειονομικά αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, γίνονται λιγότερο συνεργάσιμοι και καχύποπτοι
απέναντι στα μέτρα που λαμβάνονται», υποστηρίζει ο κ. Τσαουσίδης, λέγοντας ότι η καχυποψία των πολιτών ενισχύεται από το γεγονός
ότι κρίσιμα στοιχεία δεν δίνονται στη δημοσιότητα, όπως η ηλικιακή κατανομή, η χρονική
περίοδος και οι ιδιότητες των εμβολιασμένων.

Το άνοιγμα της εστίασης
τοποθετείται περί τις 15 Μαΐου,
σε εξωτερικούς χώρους
και με ημερήσιο αριθμό
κρουσμάτων στα 1.700
Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο καθηγητής σχετικά με τη διαμορφωθείσα κατάσταση: «Σε ένα δρόμο, που το όριο
ταχύτητας είναι 100 χλμ. και συμβαίνουν συχνά ατυχήματα που θέλουμε να περιορίσουμε,
έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να κλείνουμε
κατά διαστήματα τον δρόμο, ο οποίος θα λειτουργεί τον μισό χρόνο, με τα ίδια, αναλογικά, ατυχήματα για όσο διάστημα λειτουργεί.
Η άλλη είναι να ρυθμίσουμε την κυκλοφορία
με χαμηλή ταχύτητα, π.χ. 50 χλμ. και να επιβλέψουμε την ομαλή και αδιάκοπη ροή της κυκλοφορίας. Η προσδοκώμενη έναρξη της τουριστικής περιόδου, αλλά και η ενδεχόμενη προσπάθεια λειτουργίας της αγοράς το διάστημα
του Πάσχα, καθιστά τη δεύτερη επιλογή υποχρεωτική και άμεση».
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Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, στην
Ελλάδα, από την αρχή της πανδημίας, έχουν επιβεβαιωθεί
περισσότερες από 288.230 περιπτώσεις μολύνσεων
από κορωνοϊό και έχουν καταγραφεί 8.680 θάνατοι

Ο εμβολιασμός είναι
το μοναδικό όπλο!
«Ο κίνδυνος
σοβαρής νόσησης και
θανάτου από COVID-19
είναι συντριπτικά
μεγαλύτερος από τον
κίνδυνο ενδεχόμενης
εκδήλωσης θρόμβωσης
με θρομβοπενία μετά
από εμβολιασμό», τονίζει
η Εθνική Επιτροπή

Μέχρι στιγμής, έχει αναφερθεί
στον ΕΟΦ μία περίπτωση
θρόμβωσης μεγάλων αγγείων
μετά από εμβολιασμό με το
σκεύασμα της AstraZeneca

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ
g.siadimas@realnews.gr

Ν

α χορηγούνται σε άτομα άνω των 30
ετών τα εμβόλια για τον κορωνοϊό, συμπεριλαμβανομένου και του εμβολίου
της AstraZeneca, αποφάσισε η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών την Παρασκευή. Μετά τις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), που κατέγραψε τα κρούσματα
θρομβώσεων από τους εμβολιασμούς κατά
της COVID-19 και άφησε τις επιμέρους εθνικές επιτροπές των κρατών-μελών να αποφασίσουν, η Εθνική Επιτροπή, μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση την Παρασκευή, κατέληξε
σε αυτήν την απόφαση με το επιχείρημα ότι «ο
κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου από
COVID-19 είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από
τον κίνδυνο ενδεχόμενης εκδήλωσης θρόμβωσης με θρομβοπενία μετά από εμβολιασμό, ιδιαίτερα σε ηλικίες μεγαλύτερες των 30 ετών».

Oι αριθμοί
Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, στην Ελλάδα, από την αρχή της πανδημίας, έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερες από
288.230 περιπτώσεις μολύνσεων από κορωνοϊό και έχουν καταγραφεί 8.680 θάνατοι. Ταυτόχρονα, όμως, στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού, έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1.352.770 πολίτες με μία τουλάχιστον δόση και περισσότεροι από 705.000 με δύο. Μέχρι τις 8 Απριλίου
είχαν χορηγηθεί 1.530.168 δόσεις του εμβολίου της Pfizer/BioNTech, 148.178 δόσεις του
εμβολίου της Moderna και 378.997 δόσεις του
εμβολίου της AstraZeneca. Μέχρι στιγμής, έχει
αναφερθεί στον ΕΟΦ μία περίπτωση θρόμβωσης μεγάλων αγγείων μετά από εμβολιασμό
με το σκεύασμα της AstraZeneca, η οποία έχει
χαρακτηριστεί ως ενδεχόμενα σχετιζόμενη με

τον εμβολιασμό και έχει περιληφθεί στην αξιολόγηση των αρχικών περιπτώσεων από τον
ΕΜΑ. Ο κίνδυνος από τον κορωνοϊό σε σχέση
με τον κίνδυνο από τον εμβολιασμό παραμένει συντριπτικά μεγαλύτερος.
Η απόφαση της Επιτροπής σημαίνει ότι το
πρόγραμμα εμβολιασμού συνεχίζεται κανονικά, τουλάχιστον έως τις αρχές του καλοκαιριού,
όταν θα έρθει η ώρα για τον εμβολιασμό του
γενικού πληθυσμού (ηλικίες 18 ως 60 ετών).
Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, o τρέχων σχεδιασμός για το πρόγραμμα από το σημείο αυτό του εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού ενδεχομένως να επανεξεταστεί. Πάντως, σύμφωνα με τους πίνακες που ετοίμασε η Κομισιόν και έχουν ήδη διανεμηθεί στα
κράτη-μέλη, η Ελλάδα θα έχει παραλάβει μέχρι τo τέλος Ιουνίου 10.940.401 δόσεις εμβολίων (συμπεριλαμβανομένων 6.030.988 της
Pfizer), που θα επαρκούν για τον πλήρη εμβολιασμό 6.119.712 ενηλίκων, ήτοι του 57,14%
του συνολικού πληθυσμού.

Δήλωση του υπουργού Υγείας
Βασίλη Κικίλια στην «R»

«Φτάνουμε μέχρι και
την πιο απομακρυσμένη
νησίδα της πατρίδας μας»
«Η επιχείρηση “Ελευθερία” φτάνει σε κάθε συνάνθρωπό μας, στα μεγάλα
αστικά κέντρα, στις ηπειρωτικές περιοχές, στα μεγάλα και μικρότερα νησιά. Ο εμβολιασμός στα νησιά, ειδικά στα μικρότερα, αποτελεί τον πιο δύσκολο επιχειρησιακό βραχίονά της.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 850 αποστολές και για την επιτυχία κάθε αποστολής
συμμετέχουν όλοι οι συντελεστές της επιχείρησης “Ελευθερία”: από τους υγειονομικούς μέχρι τις Eνοπλες Δυνάμεις και την Πολιτική Προστασία.
Ηδη, θυμίζω, έχουμε εμβολιάσει πλήρως 14 νησιά (Φούρνοι, Χάλκη, Καστελλόριζο, Γαύδο κ.λπ.) και με βάση τον σχεδιασμό μας, μέχρι το τέλος Απριλίου θα
έχουμε εμβολιάσει πλήρως ακόμα 17 νησιά: τη Νίσυρο, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, τους Αρκιούς, την Κίμωλο, την Αντίπαρο, το Αγκίστρι, την Ελαφόνησο, τη
Θηρασιά, την Ανάφη, τον Αγιο Ευστράτιο, την Τέλενδο, τα Τριζόνια, την Ψέριμο,
το Παλαιό Τρίκερι, τα Αντικύθηρα, τον Γιαλό.
Φτάνουμε μέχρι και την πιο απομακρυσμένη νησίδα της πατρίδας μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε παντού, μέχρι να χτίσουμε το πολυπόθητο τείχος ανοσίας».

Την Παρασκευή, ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε το
άνοιγμα των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη
και στην Αχαΐα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου. Το
λιανεμπόριο στη συμπρωτεύουσα θα λειτουργήσει με τη μέθοδο του click away, ενώ στην
Αχαΐα με το click inside και το click away, όπως
δηλαδή συμβαίνει στην Αττική. Στην Κοζάνη,
όπου η επιδημιολογική εικόνα δείχνει επιδείνωση, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Από Δευτέρα 12 Απριλίου θα επαναλειτουργήσουν και τα καταστήματα ΟΠΑΠ, ενώ αλλάζει
το όριο ατόμων στα καταστήματα, καθώς αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία έχει ως εξής: Για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τετραγωνικά, 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά. Για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά πλέον των
500, επιτρέπεται ένας πελάτης.

Σε «βαθύ κόκκινο»
Ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι στο επίπεδο
του πολύ αυξημένου κινδύνου, το «βαθύ κόκκινο», μπαίνουν η Περιφερειακή Ενότητα της
Κω και ο δήμος Ηλιδας της Π.Ε. Ηλείας. Ως εκ
τούτου, σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται
πλέον οι εξής περιοχές: η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας (πλην
των δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας και Ιστιαίας - Αιδηψού), Ευρυτανίας, Αρκαδίας και Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Πέλλας, Κοζάνης, Λέσβου, Ζακύνθου, Μυκόνου και Κω.
Σε ό,τι αφορά τα self tests, μέχρι την Παρασκευή είχαν διατεθεί 246.700 από 9.941 φαρμακεία σε όλη την επικράτεια σε μαθητές λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς. Οπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης
Κοντοζαμάνης, για μαθητές και εκπαιδευτικούς
η διενέργεια self test δύο φορές την εβδομάδα
θα είναι υποχρεωτική στην αρχή, προκειμένου
να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια.
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Εχει ο καιρός γυρίσματα. Θυμάμαι, σαν να είναι τώρα, εκείνες τις
ζοφερές ημέρες του 2010, αμέσως
μόλις μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο,
όταν είχαν κατασκηνώσει στην Αθήνα κάθε λογής ξένοι δημοσιογράφοι,
ανάμεσά τους και πολλοί Γερμανοί.
Το αγαπημένο τους θέμα, που μετέδιδαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη,
ήταν να διακωμωδούν τη χρεοκοπημένη Ελλάδα, με τα μπουζουξίδικά της, τα ακριβά τζιπ των κατοίκων
της και το δήθεν ατέλειωτο ραχάτι
μας στη λιακάδα. Ηταν πάρα πολλά
τα ρεπορτάζ που απαξίωναν τη χώρα, κάποια δίκαια και κάποια εξαιρετικά άδικα. Ενας Γερμανός δημοσιογράφος, μάλιστα, από μέσο μεγάλης κυκλοφορίας είχε ξεπεράσει
τον εαυτό του. Εκοβε βόλτες στου
Ψυρρή και μετρούσε τα τσίπουρα
που πίνουν οι Ελληνες, την ώρα που
η χώρα τους ζητιάνευε για δανεικά.
Ηταν τέτοιος ο διασυρμός που όχι
μόνο δυσκόλευε τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα, αλλά προκάλεσε
και άπειρα περιστατικά ταπείνωσης
συμπολιτών μας που ταξίδευαν για
δουλειές στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, Ελληνες έδιναν την πιστωτική τους κάρτα να πληρώσουν σε
ξενοδοχεία της Γαλλίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας και τους έλεγαν στη ρεσεψιόν: «Α, είστε Ελληνας.
Καλύτερα να πληρώσετε σε μετρητά γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται στη
χώρα σας».
Πέρασε ο καιρός και εκείνα τα πέτρινα χρόνια φαίνεται να είναι παρελθόν. Η χώρα πια δανείζεται με

Το βλέμμα στο μέλλον

j.politis@realnews.gr

γράφει
ο ΓΙΑΝΝΗσ
Λ. πολιτησ

επιτόκια Γερμανίας σε τριακονταετή
ομόλογα, γεγονός που καταδεικνύει
ότι οι αγορές προεξοφλούν την καλή
πορεία της Ελλάδας, παρά την πανδημία και τις μεγάλες απώλειες που
έφερε. Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι άλλο. Μέσα σε αυτή τη συμφορά που ζει ο πλανήτης εδώ και ένα
χρόνο, η Ελλάδα διακρίθηκε και πέτυχε σε τομείς που οι πάντες θεωρούσαν ότι είναι προνομιακά πεδία
της κεντρικής Ευρώπης.
Ναι, είναι αλήθεια. Κερδίσαμε τη
Γερμανία και τη Γαλλία στο καθοριστικό στοίχημα της οργάνωσης των
εμβολιασμών. Και αυτό δεν το λέω
εγώ, το λέει μια Ελληνίδα δημοσιογράφος που ζει στη Βόννη, εργάζεται σε ένα διεθνούς εμβέλειας γερμανικό μέσο ενημέρωσης και επέλεξε να έρθει εδώ να εμβολιαστεί.
Μεταφέρω τα δικά της λόγια: «Εάν
περίμενα τις δύσκαμπτες, αργόσυρτες και γραφειοκρατικές διαδικασίες εμβολιασμού στη Γερμανία, ίσως
και να περνούσαν ακόμη μήνες μέχρι να έρθει η σειρά μου. Αντιθέτως,
στην Ελλάδα αυτό έγινε τόσο απλά,

Κερδίσαμε τους «μεγάλους»
μέσα στο γήπεδό τους
χωρίς κόπο, χωρίς τηλεφωνήματα,
γραφειοκρατία και ξεχωριστές διατυπώσεις, με σεβασμό στον πολίτη. Μια διαδικασία που αναζητούσα και περίμενα να συναντήσω
στην οργανωμένη Γερμανία, αλλά
τη βρήκα στην “ανοργάνωτη” Ελλάδα με το σημαντικό φορτίο χώρας του ευρωπαϊκού Νότου, όπως
καθιερώθηκε την τελευταία δεκαετία της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης στην Ε.Ε. Για κάποιον
που ζει στη Γερμανία, αυτό ισοδυναμεί σε κάθε περίπτωση με ανέλπιστη έκπληξη».
Στην εμπειρία της δημοσιογράφου που κάνει τον γύρο του κόσμου,
θέλω να αθροίσω, με όση αξία έχει,
και τη δική μου μαρτυρία. Εχω την
τύχη να έχω κλείσει τα 59, άρα για
το σύστημα θεωρούμαι εξηντάρης.
Χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα,
από την πρώτη ημέρα που άνοιξε η πλατφόρμα, μου ήρθε μήνυμα για την ώρα και το σημείο που
θα εμβολιαστώ. Οχι μόνο για την
πρώτη δόση, αλλά και για τη δεύτερη. 10 Μαρτίου, 12:24, στη Νέα
Ιωνία. Τέτοια οργάνωση, μεθοδικότητα και ευγένεια δεν έχω ξανασυναντήσει ποτέ σε καμία συναλλαγή
μου με το ελληνικό κράτος. Ο διοικητικός υπάλληλος που με υποδέ-

χθηκε, η νοσηλεύτρια που με εμβολίασε, ακριβώς στο λεπτό που έγραφε και το μήνυμα της ειδοποίησης,
καθώς και η γιατρός που καθόταν
όρθια δίπλα της και μου εξηγούσε
με κάθε λεπτομέρεια τη δράση του
εμβολίου, είχαν ένα πλατύ χαμόγελο αισιοδοξίας σαν να καλωσόριζαν
κόσμο σε γάμο. Και κατά την έξοδο,
ο διευθυντής του εμβολιαστικού κέντρου, όρθιος στην είσοδο, αποχαιρετούσε τους πολίτες και τους υπενθύμιζε να μην ξεχάσουν να έρθουν
στη δεύτερη δόση.
Ρώτησα πολλούς από τότε, ιδιαίτερα ηλικιωμένους ανθρώπους που
εμβολιάστηκαν, και όλοι μου περιέγραψαν με τα ίδια λόγια όμοιες
εμπειρίες. Ολο αυτό που συμβαίνει
αυτόν τον καιρό είναι μια άλλη Ελλάδα. Το ερώτημα είναι πώς κερδίσαμε εμείς ένα κρίσιμο στοίχημα
που το έχασαν μεγάλες χώρες, με
πολυετή παράδοση στην οργάνωση του κράτους. Οι ερμηνείες είναι
δύο. Αλλοι υποστηρίζουν ότι σάστισαν με την πανδημία και έχασαν
τον μπούσουλα και άλλοι λένε -αυτό μου φαίνεται πιο λογικό- ότι την
πάτησαν από την πολλή αυτοπεποίθηση. Λειτούργησαν από τον περασμένο Φεβρουάριο ως αυτοκρατορίες, με τη βεβαιότητα ότι έχουν ισχυ-

ρό σύστημα υγείας και άψογη δημόσια διοίκηση. Ετσι, δεν έδωσαν
την απαιτούμενη σημασία στις διαδικασίες. Αντίθετα εμείς, μια μικρή χώρα τσακισμένη από τα χρόνια της χρεοκοπίας, έχοντας βαθιά
επίγνωση των αδυναμιών μας, «πήραμε τον κορωνοϊό πολύ στα σοβαρά» και σχεδιάσαμε την αντιμετώπισή του από το μηδέν.
Δεν κερδίσαμε όλες τις μάχες. Είναι προφανές. Ιδιαίτερα στο δεύτερο και τρίτο κύμα της πανδημίας έγιναν και λάθη και παλινωδίες.
Διαπρέψαμε, όμως, στην οργάνωση των εμβολιασμών και, αν είχαμε
περισσότερα εμβόλια -και σε αυτό
δεν φταίμε εμείς, φταίει το γραφειοκρατικό σύστημα των Βρυξελλών-,
ήδη θα είχε οχυρωθεί μεγαλύτερο
κομμάτι του πληθυσμού μας και θα
ατενίζαμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση, όταν θα έχουμε βγει από αυτό το σκοτεινό τούνελ, θα μας έχει
μείνει μια μεγάλη προίκα: η ψηφιοποίηση βασικών λειτουργιών του
κράτους και κάτι περισσότερο από
αυτό. Η αυτοπεποίθηση ότι, αν συγκεντρωθούμε, μπορούμε να κερδίσουμε στοιχήματα, τα οποία χάνουν εκείνοι που μέχρι πρότινος μας
χαρακτήριζαν παρίες της Ευρώπης.
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ην ανάγκη τήρησης συγκεκριμένων μέτρων για όσους έχουν κάνει το εμβόλιο για τον SARS-CoV-2 τονίζουν οι επιστήμονες. Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά
και ασφαλή, εντούτοις όσοι εμβολιάζονται θα
πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τους κανόνες προφύλαξης που πρέπει να ακολουθούν.
Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, εξηγεί ότι οι πιο συνηθισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανόν να εμφανιστούν
μετά τον εμβολιασμό είναι πόνος στο σημείο

της ένεσης, πονοκέφαλος, μυαλγίες, αρθραλγίες, κόπωση, ρίγος ή και πυρετός. Μάλιστα,
τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι συχνότερα στις νεότερες ηλικίες. Υποχωρούν σύντομα και δεν πρέπει να προκαλούν ανησυχία,
διότι είναι ένδειξη ότι ο οργανισμός ανταποκρίνεται στο εμβόλιο. «Αντιθέτως, θα πρέπει
να απευθυνθεί σε ιατρό ή σε νοσοκομείο εάν
κάποιος εμφανίσει συμπτώματα όπως δύσπνοια, νευρολογικά συμπτώματα, θωρακικό άλγος, επίμονη κεφαλαλγία πέραν των
τεσσάρων ημερών και δερματολογικές εκδηλώσεις, όπως εκχυμώσεις πέραν του σημείου όπου έγινε το εμβόλιο (μελανιές), μικρές
αιμορραγίες σαν δήγμα καρφίτσας», δηλώνει ο Θ. Δημόπουλος.
Σχετικά με το προφίλ των ανθρώπων που
κινδυνεύουν να πάθουν θρόμβωση μετά τον
εμβολιασμό τους για τον SARS-CοV-2, ο καθηγητής Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της
Σορβόνης Γρηγόρης Γεροτζιάφας εξηγεί ότι
σύντομα η επιστημονική κοινότητα θα έχει
σαφέστερη εικόνα. «Με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι θρομβώσεις που σχετίζονται με το
εμβόλιο της AstraΖeneca είναι διαφορετικές
από αυτές που εμφανίζονται σε κάποιους ανθρώπους που κάνουν το εμβόλιο της Pfizer»,

εξηγεί και προσθέτει ότι όσοι πρόκειται να
κάνουν το εμβόλιο δεν πρέπει να παίρνουν
ασπιρίνες, ηπαρίνες ή άλλα αντιθρομβωτικά πριν ή μετά τον εμβολιασμό τους, καθώς,
όταν λαμβάνονται αντιθρομβωτικά χωρίς να
υπάρχει ένδειξη, ο κίνδυνος σοβαρής αιμορραγίας πολλαπλασιάζεται.
Οσοι έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας,
όπως η υγιεινή των χεριών, η χρήση μάσκας
και η τήρηση αποστάσεων για την προστασία τόσο των ίδιων όσο και των υπολοίπων.
Ο καθηγητής Φαρμακολογίας στο ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας εξηγεί ότι «η παραγόμενη πρωτεΐνη από τα εμβόλια, από τη στιγμή

που μοιάζει με την ακίδα του ιού, είναι σε θέση να δημιουργήσει και ανάλογα προβλήματα, φυσικά όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό από τον ίδιο τον ιό και γι’ αυτό είναι προτιμότερος ο εμβολιασμός. Υπάρχει, λοιπόν,
η πιθανότητα εμφάνισης ενός συνδρόμου,
ανάλογου του συνδρόμου COVID (καταιγίδα κυτταροκινών), καθώς και η πιθανότητα
δημιουργίας θρόμβων και άλλων συχνότερων αλλά πολύ λιγότερο σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων».
Σύμφωνα με τον κ. Κούβελα, τα σημεία που
πρέπει να προσέξει ο πολίτης όταν εμβολιαστεί είναι τα εξής:
Η προσβολή από τον κορωνοϊό στο μεσοδιάστημα των δόσεων ή πολύ κοντά στον
εμβολιασμό μπορεί να έχει χειρότερη έκβαση. Η ατομική προστασία αυτό το διάστημα
πρέπει να είναι πολύ επιμελής.
Εμβολιασμένοι επιτυχώς μπορεί να νοσήσουν, πιθανώς πολύ ελαφρύτερα, ωστόσο δεν
πρέπει να αμελούν τα ατομικά μέτρα, διότι
ενδέχεται να κολλήσουν συνανθρώπους μας.
Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί
μετά το εξάμηνο από τον εμβολιασμό, διότι ενδέχεται να μην είμαστε πλέον προστατευμένοι.

