Aşıların uygulanması için daha önemli
bir çalışma yapılacak
Acilen daha fazla güçlendirici aşı dozu yapılmasına ihtiyaç vardır.
Hükûmet şimdi Norveç Silahlı Kuvvetleri’nden aşı ihtiyacı olan
belediyelere yardım etmelerini istemektedir. Ayrıca, belediyelerin
eczanelerden aşılama yardımı alması da kolaylaştırılacaktır.
- Hedefimiz, 45 yaşın üzerindeki herkese 2022’nin 2. haftasından önce, yani Ocak
ayının ortasına kadar güçlendirici bir aşı dozu teklif etmektir. Bu hedefe
ulaşabilmek için yeni yöntemler kullanacağız. Belediyeler harika bir iş çıkarıyorlar
ama büyük bir baskı altındalar. Hükûmet, bu nedenle Silahlı Kuvvetler’den
aşılama konusunda belediyelere yardımcı olabilecek ekipler oluşturmasını
istemektedir. Gönüllü kuruluşlar, diş hekimleri, iş sağlığı hizmetlerinde çalışanlar
ve hastanelerdeki sağlık personeli böyle ekiplere yardımcı olacaklar, diyor
Başbakan Jonas Gahr Støre (Ap).
- Aşı hayat kurtarır. Şu anda hastaneye kaldırılanlar öncelikle aşılanmamış ve
sadece iki doz almış yaşlılardır. Bu durum, artık güçlendirici bir aşı dozu kabul
etmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Güçlendirici aşı dozunun ciddi
hastalıklara ve aynı zamanda Omicron varyantına karşı koruma sağlamasını
bekliyoruz, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Ingvild Kjerkol (Ap).
65 yaş üstü, 18-64 yaş arası, Covid-19 sonucu ciddi hastalık riski yüksek olan
kişiler ile sağlık ve bakım hizmetlerinde çalışan herkesin aşılanması kritik önem
taşımaktadır. Sağlık çalışanlarını ve hastaları korumak için, sağlık personellerine
güçlendirici aşı dozu yapılmasına ihtiyaç vardır. Hükûmet ayrıca belediyelerden
65 yaş üstü risk gruplarının aşılarını bitirdikten sonra okullarda ve anaokullarında
45 yaş üstü çalışanlara öncelik verilmesini istiyor.
- Eczaneler aşı konusunda yardıma hazır olduklarının sinyallerini verdiler.
Belediyeler ve eczaneler arasındaki iş birliği, belediyelerin ihtiyaç duyduğunda
kullanabileceği standart bir sözleşme hazırlanarak artık basitleştirildi.
Belediyelerin halkın aşılanmasında eczaneleri kullanması, artık daha kolay olacak,
diyor Kjerkol.
Aynı zamanda, 45 yaş üstü herkes, Covid-19 sonucu ciddi hastalık geçirme riski
yüksek olan yetişkinler ve sağlık çalışanları için, ikinci doz ile güçlendirici aşı dozu
arasındaki minimum süre 4,5 aya indiriliyor. FHI, Noel'den önce ekstra aşı dozları

göndererek belediyelere, ikinci doz ile güçlendirici aşı dozları arasında 4,5 ay
geçen 45 yaş üstü herkesi aşılama fırsatı verecektir.
- Sağlık personellerinin hızlı bir şekilde güçlendirici aşı dozu almasının önemini de
hatırlatmak isterim. Bu, hem belediyelerin sağlık hizmetleri, hem de uzman sağlık
hizmetleri için geçerlidir. Birinci ve ikinci dozu henüz kabul etmemiş olanları da
şiddetle aşı olmaya teşvik ediyorum. Belediyeler, halkın aşılanması alanında
muazzam bir çaba göstermiştir ve Omicron varyantı ile bu görevleri daha da
önemli bir hale gelmiştir, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Ingvild Kjerkol.

