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OMS: Europa s-ar putea indrepta catre „finalul”
pandemiei
Directorul OMS pentru Europa a declarat ca pandemia s-ar putea termina in
regiune dupa trecerea valului Omicron, scrie ZF.
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Odata ce actualul val de infectare cu Omicron se va incheia in Europa, situatia pandemica s-ar
putea termina in regiune, chiar daca virusul ar putea reveni pana la sfarsitul acestui an, a
declarat directorul de sanatate responsabil cu regiunea Europei al Organizatiei Mondiale a
Sanatatii (OMS), Hans Kluge.
intr-un interviu, Hans Kluge a spus ca varianta Omicron a coronavirusului ar putea infecta 60%
dintre europeni pana in martie.
„Este plauzibil ca regiunea sa se indrepte catre un fel de final de pandemie”, a declarat Kluge, citat
de France24.
Odata ce numarul de infectari cu Omicron va incepe sa scada, „va exista, pentru cateva
saptamani si luni, o imunitate globala, fie datorita vaccinului, fie pentru ca oamenii au imunitate
din cauza infectiei”.
„Anticipam ca va exista o perioada de liniste inainte ca virusul sa revina spre sfarsitul anului, dar

nu neaparat asa cum a fost pana acum”, a mai spus Kluge.
in timp ce dominatia Omicron, care duce la o infectie mai putin severa in randul persoanelor
vaccinate, a incurajat oamenii de stiinta sa vada o schimbare in situatia pandemica, Kluge a
avertizat ca este inca prea devreme pentru a considera COVID-19 ca fiind endemic.
„Se vorbeste mult despre endemism, dar endemic inseamna... ca este posibil sa prezicem ce se
va intampla. Acest virus ne-a surprins de mai multe ori, asa ca trebuie sa fim foarte atenti", a
subliniat Kluge.
El a mai spus ca, odata cu raspandirea atat de larga a Omicron, ar putea aparea si alte variante.
Directorul de sanatate considera ca prioritara este stabilizarea situatiei din Europa, unde
nivelurile de vaccinare variaza intre tari de la 25 la 95% din populatie, ceea ce duce la diferite
grade de presiune asupra spitalelor si a sistemelor de sanatate.
„Stabilizarea inseamna ca sistemul de sanatate nu mai este coplesit din cauza COVID-19 si poate
continua cu serviciile de sanatate esentiale, care, din pacate, au fost perturbate pentru unele boli
precum cancerul, bolile cardiovasculare si imunizarea de rutina”, a completat Hans Kluge.
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