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Contaminarea in masa
Din ce in ce mai insistent, circula informatia conform careia Guvernul a
regandit intreaga strategie de lupta impotriva pandemiei. In valul 5, cand se
presupune ca vom avea cate 80.000 de infectati pe zi. Foarte pe scurt,
komandantul actiunii, impreuna cu ministrul Sanatatii si cu ministrul
Invatamantului, ar fi optat pentru contaminarea in masa a romanilor. Care ar
putea avea drept efect imunizarea tot in masa. Aceasta noua strategie va fi
aplicata fie deliberat, fie inconstient. Cum asa?
Admitand ca nu exista in acest sens un plan foarte precis, convenit de mai marii statului roman,
el este totusi implementat. Pas cu pas. Ceea ce nu este constient, este inconstient. Iar ceea ce
nu este facut inconstient, este facut constient. Aceasta contaminare in masa se face prin
intermediul copiilor. Invitati cu atata insistenta la scoala. in conditiile in care din nou scoala nu
este pregatita pentru a face fata pandemiei. Nu exista nici macar numarul necesar de teste,
acelea tip lego si pe baza de saliva, contestate de multi oameni de specialitate. Stocul nu ajunge
decat pentru cel mult o saptamana. in aceste conditii, milioane de copii sunt chemati la scoala
pentru a se contamina si pentru ca imediat sa transmita virusul in comunitate. Viteza de
raspandire a valului 5 este uriasa, astfel incat se presupune ca intr-un timp record, de numai
cateva zile, se va ajunge la cifra de 80.000 de persoane infectate pe zi. Din aceasta perspectiva,
a raspandirii virusului, toata lumea este de acord ca valul 5 va atinge un record absolut.
Corifeii luptei impotriva pandemiei, in frunte cu komandantul actiunii, Raed Arafat, au ajuns la
concluzia ca nu mai pot purta acest razboi prin mijloace clasice. Adica prin vaccin. Nu de alta,
dar romanii in continuare nu se lasa prea convinsi sa se vaccineze. Iar efectul vaccinurilor este
din ce in ce mai discutabil. si din ce in ce mai contestat la nivel planetar. De la aceasta realitate,
autoritatile de la Bucuresti au plonjat intr-un nou scenariu. Cel al contaminarii in masa, care spera
aceleasi autoritati ca va avea drept consecinta o imunizare la fel de rapida si tot in masa.
Desigur ca si la acest capitol nu facem altceva decat sa imitam exemplul altor state. Cum este de
pilda Austria. Austria se comporta ca si cand nu mai crede in vaccin. in sensul ca persoanele
vaccinate au in prezent parte de fix acelasi tratament ca persoanele nevaccinate. Adica trebuie
sa se testeze periodic dupa un anumit numar de ore. Certificatul Covid nu mai exista. Cine a
intrat in posesia lui, il plimba degeaba. Cetatenii nu mai au de ce sa fie nemultumiti. Nu mai
exista o discriminare intre vaccinati si nevaccinati. si in Romania s-a decis tacit ca Parlamentul sa
nu mai impuna in mod direct sau indirect certificatul Covid. Devin obligatorii insa testele. Fara

teste, esti un om mort. Esti aproape un om mort si cu teste, daca acestea ies pozitiv. Nu s-a gasit
inca o modalitate pentru ca aceasta testare in masa la fiecare doua zile sa fie gratuita. Nici
pentru copii si nici pentru adulti. Prin urmare, pentru a avea cat de cat o viata sociala, va trebui
sa cheltuim fie ca suntem vaccinati, fie ca suntem nevaccinati, bani grei. Tot legat de pandemie
si de propriul buzunar, mai apare si problema mastilor. Komandantul actiunii doreste ca in viitor
sa purtam masti FFP2, care au un pret mai mare decat mastile pe care le utlizam pana in
prezent. Se aude ca o masca FFP2 va costa aproximativ un leu. si, conform normelor sanitare,
intr-o zi trebuie sa purtam cel putin doua masti.
Exista insa un mare daca. Legat chiar de aceasta contaminare si respectiv imunizare in masa.
Aceasta revolutionare a modului de combatere a pandemiei ar putea eventual functiona numai si
numai in conditiile in care spitalele vor face fata noii urgii. in optimismul lor, autoritatile, nu numai
cele de la Bucuresti, preconizeaza ca, desi se raspandeste mult mai repede, aceasta varianta a
coronavirusului este mai putin periculoasa. Iar sectiile ATI din spitalele Covid nu vor fi in cele din
urma coplesite. Ar fi bine sa fie asa. Pentru ca foarte repede sistemul romanesc de sanatate va
avea de facut fata unei noi provocari. Rand pe rand, se reduce sau chiar se inchide furnizarea de
energie. Care, atunci cand e furnizata, e din ce in ce mai scumpa. De doua-trei ori mai scumpa.
Motiv pentru care Guvernul, chiar astazi, se intruneste intr-o sedinta de urgenta. La capatul
careia nu se stie ce va iesi. Romania dispune de energie insuficienta si, in acelasi timp, este
lovita de precaritatea mijloacelor prin care aceasta este transportata. Guvernul a facut pe seama
noastra o buna afacere. Tot ceea ce va fi compensat, va fi compensat pe seama buzunarului
romanilor. Furnizorii si transportatorii de energie nu pierd niciun sfant. Daca vine frigul, asa cum
preconizeaza meteorologii, un numar urias de romani, cu o sanatate si asa precara, se vor
imbolnavi grav si vor lua cu asalt sistemul sanitar. Un sistem care scartaie din toate balamalele
nu numai ca o consecinta a valurilor de Covid, ci si pentru ca, vezi Doamne, a fost reformat.
incepand din acest an, cei mai multi romani care-si vor face analizele sau se vor trata de diverse
boli vor trebui sa plateasca la greu. Povestea cu obligatia constitutionala a statului de a garanta
sanatatea populatiei si de a suporta costurile acesteia devine in acest an o simpla legenda.
Dar sa nu divagam. Sa ne intoarcem cu incredere la autoritatile statului roman, care se dau peste
cap pentru a ne proteja de Covid. Sau, mai bine zis, pentru a ne trimite la lupta impotriva valului 5
cu copiii la inaintare, pentru contaminarea in masa si eventual imunizarea in masa.
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