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Premiera in Uniunea Europeana: Vaccinarea
anti-COVID devine obligatorie in Austria
Parlamentul de la Viena a adoptat joi seara legea privind obligatia tuturor
adultilor de a se vaccina impotriva COVID-19, Austria devenind prima tara
din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura pentru a lupta impotriva
pandemiei, in pofida numeroaselor proteste de strada, transmite AFP, citata
de Agerpres. Proiectul de lege, anuntat in noiembrie pentru a impulsiona o
campanie de vaccinare sovaielnica, a fost aprobat cu o larga majoritate (137
de voturi pentru, 33 impotriva). Masura va intra in vigoare pe 4 februarie,
scrie HotNews.
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'Vaccinarea este sansa pentru societatea noastra sa atinga o libertate durabila si continua, fara
ca virusul sa ne limiteze', a declarat cancelarul conservator Karl Nehammer in fata presei,
inaintea sedintei din parlament.
El a recunoscut ca subiectul 'face obiectul unei dezbateri intense si pasionate'.

in plus fata de Verzi, partenerii de coalitie ai conservatorilor, proiectul a fost sustinut si de
conducerea partidelor social-democrat si liberal.
Singura care s-a opus a fost extrema dreapta, in numele apararii libertatilor individuale.
Liderul FPO (Partidul Libertatii), Herbert Kickl, care se opune vehement vaccinurilor, a acuzat in
timpul dezbaterilor 'un proiect care deschide calea totalitarismului in Austria'.
'Nu avem majoritate astazi in parlament, dar o avem in exterior', a mai spus el, promitand sa
sfideze legea.
Multi austrieci se opun noii legi si manifesteaza cu zecile de mii practic in fiecare weekend.
Guvernul insista ca obiectivul nu este de a impune nici vaccinarea cu forta, nici sanctiuni
financiare. Acestea vor putea ajunge la 600-3.600 de euro, dar vor fi ridicate daca respectivul
contravenient se va vaccina in termen de doua saptamani.
Votul de joi a intervenit in timp ce Austria a raportat un numar record de infectari, aproape 30.000.
in jur de 72% din populatie este vaccinata cu schema integrala, procent inferior celui din Franta
ori Spania.
Potrivit Ministerului Sanatatii, mai sunt de convins sa se vaccineze un milion si jumatate de adulti.
A fost anuntata si o loterie, cu premii de 500 de euro pentru vaccinati.
Pentru a le lasa timp recalcitrantilor, care vor primi o scrisoare de convocare la vaccinare, faza
controalelor va incepe la mijlocul lunii martie.
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