
https://300gospodarka.pl/live/ile-zaszczepiono-na-covid-polska

Odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki na koronawirusa wynosi 35,55 proc.
Odsetek zaszczepionych dwiema dawkami to 16,36 proc. całego społeczeństwa. 

https://www.medonet.pl/porozmawiajmyoszczepionce/szczepionka-na-covid-19,ile-osob-w-polsce-zostalo-juz-zaszczepionych-przeciw-covid-19---aktualizacja-,artykul,87287050.html 

 „Według ekspertów, aby uzyskać odporność populacyjną i wygasić
epidemię, powinno się zaszczepić od 40 do 70 proc. Polaków czyli w przybliżeniu
między 15 a 26 mln. Ze słów rzecznika rządu wynika, że w tym roku jest szansa na uzyskanie takiej odporności.”

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-11-13/niedzielski-i-belka-w-programie-gosc-wydarzen-ogladaj-od-1920/
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https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,ekspert--szczepienie-przeciwko-koronawirusowi-powinno-byc-obowiazkowe,artykul,75795904.html 

„Nie ma skutecznego leku umiejącego wyeliminować wirusa SARS-CoV-2 ze społeczeństwa -
mówi dr Konstanty Szułdrzyński, członek Rady Medycznej. Jego zdaniem pandemię mogą

powstrzymać jedynie szczepienia, które - jak uważa - powinny być obowiązkowe.”

„- Udało się zdusić trzecią falę, obostrzenia przyniosły skutek. Dla porównania
podał przykład Szwecji, gdzie podejście do pandemii było bardzo liberalne, a

teraz ten kraj zmaga się z dużą falą zachorowań na COVID-19.
- Restrykcji tam nie było i teraz w Szwecji jest o wiele więcej zakażeń niż w

Polsce. Nie wprowadziła ich i teraz ma o wiele więcej zakażeń niż Polska.
Tempo spadku liczby przypadków w Szwecji jest bardzo powolne.”
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https://covid19.who.int/ 

SE Liczba ludności: 10 mln
Zgony na Covid-19 od 01.01.2020 
roku: 0,14%

PL Liczba ludności: 38 mln
Zgony na Covid-19 od 01.01.2020 
roku: 0,19%

IT Liczba ludności: 60 mln
Zgony na Covid-19 od 01.01.2020 
roku: 0,20%

CZ Liczba ludności: 10 mln
Zgony na Covid-19 od 01.01.2020 
roku: 0,30%
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https://sport.onet.pl/pilka-nozna/euro-2020-niemcy-nie-chca-zaszczepic-swojej-druzyny-lekarz-tlumaczy/led6xxd# 

https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2743720,Azja-koronawirus-atakuje-w-regionach-w-ktorych-wydawal-sie-byc-juz-opanowany?fbclid=IwAR1rloxCSCtfhpX5LcoeTmddPmR9nJc85s8LWt4oaGr1VrPvfA6hwIgQhWw 
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https://covid19.who.int/

Wietnam Liczba ludności: 96 mln
Zgony na Covid-19 od 01.01.2020 roku: 0,00048%
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https://www.facebook.com/Przychodnia-Lekarska-Optima-Przemy%C5%9Bl-100740295192199

Amantadyna na indyjską mutację wirusa SARS-CoV-2?

 W Zakonie Sióstr Misjonarek na Poborzańskiej w Warszawie jak i w Zaborowie stosowano amantadynę w 
leczeniu indyjskiej mutacji SARS-CoV-2. Przy użyciu leku zostało wyhamowane ognisko zakażenia, a chorzy, 
którzy stosowali amantadynę łagodnie przeszli infekcję, w tym 14 osób bezdomnych. (…)

 Instytut Kocha w Berlinie po badaniach sugerował, że #amantadyna może być lekiem skutecznym i 
pomocnym bez względu na mutację wirusa (nawet wobec przyszłych wariantów). Amantadyna była już także 
badana in vitro oraz in vivo i okazywała się skuteczna na SARS-CoV-1 oraz SARS-CoV-2 przy bezpiecznych 
dawkach.

https://propolski.pl/lekarz-wyznaje-nie-chce-byc-lekarzem/?fbclid=IwAR0WjjiVzB_RHZYIDeBviYPQGcf7ZQTGs7QfD1DL-MN7j44tXQJQ5u3HRKE 

„Ministerstwo Zdrowia jest niepocieszone, bo wymusza się badania nad amantadyną na
siłę … to ogłoście od razu wyniki badania, że nie wykazały skuteczności amantadyny! Po

co czekać? — napisał rozgoryczony.
— Proszę jednocześnie pozbawić mnie prawa wykonywania zawodu, bo nie chcę być

lekarzem w tak zakłamanym kraju — podsumował (…)"
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https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-europie,koronawirus-w-wlk--brytanii--wzrasta-liczba-zachorowan,artykul,97579327.html
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https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,wariant-indyjski-nawet-50-proc--bardziej-zakazny-niz-brytyjski,artykul,88654488.html 
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https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C87613%2Cekspert-nie-ma-na-razie-definitywnych-dowodow-ze-indyjski-wariant-sars-cov-2 

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/komentarze-ekspertow/news-nie-straszmy-ludzi-ekspert-o-indyjskim-wariancie-koronawirus,nId,5203383#crp_state=1 
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https://www.kontrowersje.net/ue-zakontraktowala-24-miliarda-pfizera-a-pis-oklamuje-polakow-ostatnia-prosta/?fbclid=IwAR2XiOTzVhoStaRBm8vl29sMVev8C-5TWIt34O1DH70YCPWMXhWJJPW9-7U 

https://niezalezna.pl/76236-kolezanka-minister-od-loterii-paragonowej-wygrala-samochod-los-to-los-absolutny-przypadek
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https://www.pfizer.com.pl/o-firmie/press-room/pfizer-i-biontech-dostarcza-Unii-Europejskiej-do-18-mld-dodatkowych-dawek-szczepionki 

FAKTY:

„Nowa umowa zwiększa liczbę 600 mln dawek do tej pory
zamówionych przez UE na 2021 rok.”

„Dodatkowe 900 milionów uzgodnionych dawek zostanie
dostarczonych zgodnie z harmonogramem miesięcznym od

grudnia 2021 roku do roku 2023.”

„W ramach umowy, KE ma również możliwość zwiększenia liczby
dostarczanych dawek nawet o dodatkowe 900 mln sztuk, co
zwiększa łączną liczbę potencjalnych dawek dla KE aż do 2,4

mld w ramach wszystkich zawartych umów.”
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Data dostawy: 2021 – 2023

Liczba ludności UE: 446 milionów.

Dostawy tylko od firmy Pfizer zapewniają więcej niż 5 dawek dla całej ludności UE i 10 dawek dla połowy,

co i tak jest zawyżonym wskaźnikiem realnego zainteresowania „szczepieniami”.

Czy Komisja Europejska przygotowuje się do cyklicznych „szczepień” i o żadnej „ostatniej prostej” nie może być mowy?

https://www.pfizer.com.pl/o-firmie/press-room/pfizer-i-biontech-dostarcza-Unii-Europejskiej-do-18-mld-dodatkowych-dawek-szczepionki 

„Szczepionka Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 BNT162b2 NIE ZOSTAŁA zarejestrowana ani nie uzyskała pozwolenia na dopuszczenie

do obrotu od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), ale agencja dopuściła jej stosowanie w sytuacji wyjątkowej (EUA) do

czynnego uodparniania osób w wieku 16 lat i starszych, w celu zapobiegania występowaniu choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa

SARS-CoV-2. Szczepionka może być stosowana w sytuacji wyjątkowej wyłącznie przez okres obowiązywania deklaracji stwierdzającej

utrzymywanie się okoliczności uzasadniających stosowanie jej w takim trybie, zgodnie z sekcją 564(b) amerykańskiej Federalnej ustawy o

żywności, lekach i kosmetykach, do momentu wycofania deklaracji lub wycofania zgody na stosowanie szczepionki."
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Niniejsza komunikat prasowy zawiera informacje

- odnoszące się do przyszłości,
- dotyczące działań spółki Pfizer, podejmowanych w celu zwalczania COVID-19,
- o współpracy pomiędzy BioNTech a Pfizer ukierunkowanej na stworzenie potencjalnej szczepionki przeciw COVID-19, 
- o szczepionce COMIRNATY® Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 (BNT162b2) (w tym o ocenie jakościowej dostępnych danych, potencjalnych korzyściach, oczekiwaniach 
dotyczących badań klinicznych, umowach dostaw zawartych w Komisją Europejską oraz harmonogramie dostaw dawek, przewidywanych terminach złożenia wniosków 
rejestracyjnych, wydaniu zgód przez organy rejestracyjne lub wydaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, oraz o przyszłym wytwarzaniu, dystrybucji i dostawach), które 
obarczone są różnego rodzaju ryzykiem i które cechuje niepewność, przez co faktyczne efekty mogą być znacząco różne od efektów przedstawionych w 
informacjach odnoszących się do przyszłości lub od efektów dorozumianych na ich podstawie.

Ryzyko i niepewność dotyczą, między innymi,
- niepewności nieodłącznie związanej z badaniami i rozwojem, w tym niepewności dotyczącej osiągnięcia przewidywanych klinicznych punktów końcowych, 
- niepewności dotyczącej dat rozpoczęcia i/lub zakończenia badań klinicznych,
- daty wydania pozwolenia regulacyjnego lub daty wprowadzenia produktu na rynek, 
- jak również niepewności związanej z danymi przedklinicznymi i klinicznymi (w tym danymi przedstawionymi w niniejszym komunikacie), między innymi:

- możliwości pojawienia się niekorzystnych nowych danych przedklinicznych lub klinicznych
- oraz niepewności związanej z dalszymi analizami istniejących danych przedklinicznych lub klinicznych lub dotyczących bezpieczeństwa (w tym wstępnych danych 

przedstawionych w niniejszym komunikacie); 
- zdolności BNT162b2 do zapobiegania COVID-19 wywoływanemu przez nowe warianty wirusa;
- ryzyka dot. tego, że powszechne stosowanie szczepionki doprowadzi do pojawienia się nowych informacji na temat jej skuteczności, lub innych zmian, w tym ryzyka 
wystąpienia dodatkowych działań niepożądanych, z których niektóre mogą być poważne;
- ryzyka różnej interpretacji i oceny przez społeczność naukową lub agencję regulacyjną danych z badań przedklinicznych i klinicznych (w tym podstawowe dane 
przedstawione w niniejszym komunikacie), w tym podczas procesu wzajemnej recenzowania/publikacji  w środowisku naukowym oraz przez organy regulacyjne;
- niepewności tego, czy i kiedy dodatkowe dane z programu szczepionki mRNA BNT162 (w tym podstawowe dane przedstawione w niniejszym komunikacie) zostaną 
opublikowane w czasopismach naukowych, a jeśli zostaną opublikowane, to kiedy to nastąpi i jakie zmiany i interpretacje zostaną wprowadzone;
- czy organy regulacyjne będą zadowolone ze sposobu opracowania tego i przyszłych badań przedklinicznych i klinicznych oraz z ich wyników; 
- niepewności tego, czy i kiedy wniosek o rejestrację produktu BNT162b2 będzie złożony w Stanach Zjednoczonych 
- czy i kiedy w poszczególnych jurysdykcjach mogą zostać złożone inne wnioski o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
- czy i kiedy jakiekolwiek wnioski, które mogą (…) zostać złożone dla BNT162b2 lub innych szczepionek, które mogą być wynikiem programu BNT162, mogą zostać 
zatwierdzone przez poszczególne organy regulacyjne, co będzie zależne od wielu czynników, w tym od określenia, 

- czy korzyści płynące z zastosowania potencjalnej szczepionki przewyższają znane ryzyko,
- a także określenia skuteczności potencjalnej szczepionki (…)
- ryzyka, że nie będziemy w stanie na czas zapewnić odpowiednich możliwości produkcyjnych, zwiększyć ich lub uzyskać dostępu do kanałów logistycznych lub 

kanałów dostaw, aby zaspokoić światowe zapotrzebowanie na którąkolwiek z zatwierdzonych potencjalnych szczepionek…
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https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2744075,Szczepienia-dzieci-juz-w-czerwcu-Grzegorz-Cessak-?fbclid=IwAR1f9-TzKhTxZkb6RTI7awAY7-mn-w5u_Jv8Nd8kDCqjmyA4c1gcftEL0As 
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https://www.fda.gov/media/144413/download 
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Ilość mieszkańców USA: 328 mln
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e1.htm#T1_down

 

The nation's health protection agency

Procent hospitalizacji wśród zakażonych: 0,001% (14-17 lat)
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Od 29.10.2020 r. szpital tymczasowy – Stadion Narodowy

7 miesięcy | 1843 pacjentów | 263 pacjentów miesięcznie

Tylko na samą adaptację Stadionu Narodowego wydano 18 mln zł

Miesięczne utrzymanie szpitala na
Stadionie Narodowym kosztuje 21,5 mln zł.
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