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Προσοχή σε κλειστούς
χώρους και ΜΜΜ
Καθηγητές για εμ
βόλια, μεταλλάξεις
και μάσκες: Πρέπει
να εμβολιαστούν οι
πληθυσμοί των
φτωχών χωρών
ια τη σημασία του εμβο
λιασμού. την πιθανότητα
εμφάνισης νέων μεταλ
λάξεων. το πότε θα βγουν οι
μάσκες και αν θα υπάρξει άλλο
lockdown, μίλησαν χθες στον
ΣΚΑΙ και τον Γιώργο Αυτιά ο
Πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανά
Οι καθηγητές. X. Γώγος. Αθ. Δημόπουλος και 0. Βασιλακόπουλος χθες το πρωί στην εκπομπή του Γ Αυτιά στον «Σκάι»
σιος Δημόπουλος, ο καθηγη
τής Παθολογίας, Χαράλαμπος
ξουμε. ώστε στο μέλλον να μη
Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η φαρ
βλημα και χρειάστηκε να τε
Γώγος και ο Πνευμονολόγοςδούμε υπερμεταλλάξεις. Τέ
μακοβιομηχανία τρέχει για να
θούν σε περιορισμό, έγιναν με
Εντατικολόγος Θεόδωρος Βαλος, επεσήμανε τη σημασία της
καλύψει όλες τις μεταλλάξεις,
γάλες συναθροίσεις και υπήρξε
σιλακόπουλος. Οι γιατροί τόνι
χρήσης της μάσκας καθώς βοή
ωστόσο, προς το παρόν δεν
μετάδοση, είπε ο κ. Βασιλακόσαν ότι πρέπει να πειστούν όλοι
θησε και στη μείωση της γρίπης.
υπάρχει κανένα πρόβλημα με
πουλος.
όσοι δεν εμβολιάστηκαν, να εμ
«Σχεδόν εξαφανίστηκε», είπε
τα υπάρχοντα στελέχη.
«Ενώ πάμε πολύ καλά δεν εί
βολιαστούν. Ο κ. Δημόπουλος
και υποστήριξε πως θα πρέπει
μαστε έτοιμοι για μαζικά πράγ
ΙΣΩΣ ΜΙΚΡΑ ΤΟΠΙΚΑ
είπε πως η Βρετανία κέρδισε
να συνεχίσουμε να τις φοράμε
ματα ελεύθερα», τόνισε.
LOCKDOWN
το στοίχημα επειδή οι περισ
στα ΜΜΜ και στα νοσοκομεία.
Σχετικά με το χάπι κατά του κοσότεροι πολίτες έλαβαν την
Τέλος, για το αν θα ξαναδούμε
ρωνοϊού. είπε ότι αν πάρει έγ
ΓΩΓΟΣ: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ
πρώτη δόση. Ανέφερε, επίσης,
lockdown ο κ. Γώγος είπε ότι
κριση θα είναι πολύ χρήσιμο,
ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ότι από φθινόπωρο, ενδεχομέ
ένα γενικευμένο lockdown εί
όμως αυτό είναι κάτι πολύ μα
νως. θα πρέπει να προχωρή
Από την πλευρά του ο κ. Γώ
ναι πολύ μακριά από το να συμ
κρινό για να το συζητάμε τώρα.
σουμε και σε εμβολιασμούς
γος έθιξε το μεγάλο θέμα των
βεί. όμως αν χρειαστεί μπορεί
Επίσης, έκανε μια προσωπική
παιδιών. Μεγάλη προσοχή θα
εσωτερικών χώρων. Όπως είπε
να γίνουν μικρά τοπικά lockπρόβλεψη ότι δεν θα είναι 100%
πρέπει να δοθεί, ωστόσο, από
στους κλειστούς χώρους η με
down.
αποτελεσματικό.
τους παγκόσμιους οργανισμούς
τάδοση είναι μεγαλύτερη. Από
«Αυτή τη στιγμή μόνο με τα εμ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
και φορείς στα μεγάλα κράτη
την άλλη, στους ανοιχτούς χώ
βόλια μπορεί να αντιμετωπι
Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
της Ασίας και της Αφρικής.
ρους τα πράγματα είναι σαφώς
στεί η πανδημία», τόνισε.
Όπως εξήγησε ο καθηγητής,
Στα νησιά που υπήρξε πρό
καλύτερα και οι εμβολιασμέ
αν δεν εμβολιαστούν οι πλη
νοι θα μπορούσαν ενδεχομένως
θυσμοί αυτών των κρατών, ο
να κυκλοφορήσουν και χωρίς
ιός θα εξαπλώνεται και θα δί
μάσκα. Όσον αφορά τους εμ
νει τη δυνατότητα σε μεταλλά
βολιασμούς. είπε ότι το 85% των
ξεις να αναπτύσσονται. Σχετικά
γιατρών έχει εμβολιαστεί, όμως
με τις μεταλλάξεις, είπε πως
θα πρέπει να πειστεί και το υπό
υπάρχουν μεταλλάξεις που δηλοιπο υγειονομικό προσωπικό.
μιουργούνται στο κέντρο της
Σχετικά με τις φτωχές χώρες
Αθήνας και συγκεκριμένα ένα
που δεν έχουν πρόσβαση σε
στέλεχος που φαίνεται ότι αυ
εμβόλια, τόνισε ότι είναι ση
ξάνει τη μετάδοση. Τόνισε, δε.
μαντικό οι χώρες που έχουν
ότι τα εμβόλια είναι αποτελε
περισσευούμενα να τα δώσουν,
σματικά έναντι όλων των με
καθώς αν εμβολιαστεί παγκο
ταλλάξεων μέχρι στιγμής και
σμίους ο πληθυσμός δεν θα ανα
είπε ότι θα πρέπει να προσέ
πτυχθούν νέες μεταλλάξεις.
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