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Мађарска ће понудити четврту дозу вакцине против коронавируса свом становништву у
покушају да заустави нагли пораст броја заражених тим вирусом. И Шпанија је одобрила
четврту дозу вакцине за најосетљивије групе са угроженим имунитетом.

  

  

Сви они који то желе „моћи ће да добију четврту дозу после лекарског савета“, изјавио је
неимовани члан кабинета мађарског премијера Виктора Орбана.

  

„Указ о том питању биће објављен ове недеље“, додали су исти извори.

  

Мађарска, где је око 60 одсто од 9,8 милиона становника примило најмање две дозе
вакцине, забележила је данас више од 9.200 нових инфекција, док их је у среду било
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7.900. У тој земљи је од почетка епидемије умрло више од 40.000 људи.

  

Орбан је био на мети критика што је укинуо већину ограничења пре готово годину дана,
а касније није преиспитао да ли су поново потребне те мере упркос погоршању
здравствене ситуације.

  

Међу ретким рестриктивним мерама је обавезно ношење маске у јавном превозу и
затвореним местима, али се то мало поштује.

  

Шпанија је одобрила четврту дозу вакцине за најосетљивије групе са угроженим
имунитетом, објавило је Министарство здравља Шпаније, у којој је досад вакцинисано
90,5 одсто становника старијих од 12 година, објавио је портал медикаекспрес
(медицалxпресс.цом).

  

Лекари препоручују четврту дозу за оболеле од карцинома, особе на дијализи,
реконвалесценте који су били подвргнути трансплантацији и свима који примају
имуносупресивне лекове, али наглашавају да између треће и четврте дозе мора проћи
пет месеци.

  

Трећа доза сада је доступна и за млађе од 18 година и старије, а до недавно се давала
искључиво старијима од 40 године. И размак између трећа и друге дозе је пет месеци, а
тај период досад је био пола године.

  

Од почетка пандемије у марту 2020. Шпанија је регистровала око 7,7 милиона
заражених, а умрло је 90.508 оболелих.

  

(Бета, Фонет)
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