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Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że już niedługo rozpocznie się pilotaż tak
zwanych paszportów covidowych. Będzie to rodzaj aplikacji, w których będą zawarte informacje
dotyczące osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które wykonały czy mają aktualny test
covidowy. O opinię w tej sprawie zapytaliśmy prof. Waldemara Halotę, kierownika Katedry i Kliniki
Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy.
- Popieram wprowadzenie paszportów covidowych. Uważam, że to dobry pomysł na zmotywowanie
obywateli do zaszczepienia się. Osoby zaszczepione nie będą zarażać siebie ani innych - powiedział
Medexpressowi prof. Halota - Uważam, że w telewizji powinna zostać przeprowadzona kampania
promująca szczepienia np. pod hasłem: „Szczepię się, bo chcę być bezpieczny dla siebie i innych” dodał.
Zdaniem prof. Haloty nie należy wprowadzać obowiązkowych szczepień w Polsce. - Nie powinno
szykanować się obywateli. Trzeba im po prostu przemówić do rozsądku. Ponadto rząd póki co wydaje
tylko rozkazy ws. szczepień. A za ewentualne skutki uboczne po szczepieniu nie chce
odpowiadać...Obowiązkowe szczepienia można wprowadzić, pod warunkiem, że państwo weźmie
odpowiedzialność za odczyny poszczepienne - skomentował prof. Halota.
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W środę MZ poinformowało na Twitterze o 2 344 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia
koronawirusem z województw: śląskiego (317), wielkopolskiego (281), mazowieckiego (274),
dolnośląskiego (224), łódzkiego (196), małopolskiego (182), zachodniopomorskiego (137), lubelskiego
(136), pomorskiego (113), kujawsko-pomorskiego (104), podlaskiego (86), opolskiego (77),
warmińsko-mazurskiego (70), świętokrzyskiego (54), podkarpackiego (41), lubuskiego (38).
14 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi
schorzeniami zmarło 255 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 2 859 261/ 72 250 (wszystkie
pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba
zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów.
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