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Israelul risca sa treaca prin al cincilea val, se
discuta deja despre a patra doza de vaccin
Ministrul israelian al sanatatii, Nitzan Horowitz, a declarat ca nu se exclude
administrarea celei de-a patra doze de vaccin pentru a combate al cincilea val
de infectii cu coronavirus, scrie i24 news. „Nu este nerezonabil sa credem ca
vom avea nevoie de un al patrulea vaccin”, a spus el, dupa ce a dezvaluit ca
9% din cazurile diagnosticate ieri au primit rapelul. Potrivit ministrului,
Israelul nu a intrat inca in „al cincilea val”, in ciuda numarului tot mai mare de
infectii, potrivit Rai News, citat de HotNews.
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Miercuri, comitetul de experti care consiliaza guvernul israelian nu a exclus posibilitatea ca statul
evreu sa fie deja in ajunul celui de-al cincilea val de Covid. Acest lucru se datoreaza faptului ca
infectiile cresc, chiar daca lent, asa cum a raportat presa israeliana, deoarece eficacitatea
vaccinului tinde sa scada in timp si chiar si recenta decizie de a vaccina copiii cu varste intre 5 si
11 ani pare sa nu fie suficienta. Prin urmare, expertii recomanda sa nu se renunte la masurile de
protectie, cum ar fi, de exemplu purtarea mastilor.
Se evalueaza vaccinarea copiilor mai mici de 5 ani

„Ne indreptam spre vaccinarea copiilor sub 5 ani. Va fi nevoie de timp pentru a evalua si a
intelege, dar in viitorul apropiat va trebui sa decidem daca ii imunizam pe cei mici, sunt reflectii
care trebuie facute, deoarece e necesar sa ne adaptam la evolutia pandemiei”, a declarat pentru
LaPresse Arnon Shahar, seful planului de vaccinare din Tel Aviv, cu cateva zile inainte de
inceperea administrarii vaccinului anti-Covid in tara copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani.
in privinta ipotezei vaccinarii obligatorii, in special pentru cei mai tineri Shahar declara: "in primul
rand as incepe cu obligatia de vaccinare pentru angajatii din politie, pentru profesori si
profesionistii din sanatate". Dupa care subliniaza ca "rolul medicului este cel de a recomanda sa
aveti cat mai multe persoane vaccinate" si ca "metoda de a face acest lucru este la latitudinea
guvernului, a statului. Noi, in Israel nu am fortat niciodata vaccinarile si continuam sa avem rate
mari de vaccinare". "Este greu sa-i constrangi pe oameni", a adaugat el.
in Israel, explica Shahar, "creste atat numarul cazurilor, cat si indicele de contagiozitate", iar "unii
vorbesc deja despre al cincilea val, dar in realitate nu cred ca al patrulea s-a terminat vreodata",
a afirmat Shahar, citeaza Rador.
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