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Minister zdrowia publicznie przyjął
dawkę przypominającą, ostrzegł przed
Omikronem i ostro skrytykował
małopolską kurator oświaty
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– Szczepienie w aptekach przeciw COVID-19 to bardzo dobre rozwiązanie. Dziękuję całemu środowisku
farmaceutów za włączenie się w Narodowy Program Szczepień – powiedział Adam Niedzielski podczas konferencji
prasowej zorganizowanej tuż po tym, jak w jednej z warszawskich aptek przyjął trzecią dawkę szczepionki.

– Zbliża się Omikron (...) Mamy informacje, że liczba wykrytych przypadków przekroczyła 100.
Dokładnie wynosi 112 przypadków. Udział w strukturze mutacji coraz bardziej się zwiększa w ostatnich
dwóch tygodniach. (...) To ważne, żebyśmy wykorzystali ten miesiąc, żeby się przygotować. To z
jednej strony działalność państwa związana z przygotowaniem infrastruktury, odnowieniem zapasów
(…) Oprócz tego ważne jest, żeby każdy z nas przygotował się do tego, przyjmując szczepienie, trzecią
dawkę przypominającą, która uodparnia i przygotowuje do zderzenia z piątą falą i Omikronem – mówił
minister zdrowia.
Adam Niedzielski bardzo ostro odniósł się też do wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty, która
nazwała szczepienia przeciwko COVID-19 „eksperymentem":
– Potępiam takie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Jeżeli
ktoś chce się popisać, zaistnieć medialnie, to powinien zdawać sobie sprawę, że bierze na siebie
ogromną odpowiedzialność. Każda osoba, która ze względu na taką wypowiedź zrezygnuje ze
szczepienia, to osoba, której życie i zdrowie obciąża odpowiedzialność tych tak zwanych autorytetów
(...) takie osoby jak Barbara Nowak nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację.
Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w grupie wiekowej 5–11 lat szczepionkę
otrzymało (od 16 grudnia) jedynie 243 tys. dzieci.
– Niestety, rejestracja dzieci staje, ostatniej doby na szczepienie zapisano ich jedynie 6 tys. (...) Jeżeli
dzieci mają wracać do szkoły, jeżeli mają jechać na ferie, jeżeli nie chcemy, żeby nasze dzieci miały
wieloukładowy zespół zapalny, szczepmy nasze dzieci – zaapelował Andrusiewicz.
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