
9

ΠΟΛΙΤΙΚΗΤα επόμενα βήματα

Realnewswww.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

g.siadimas@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ 

Τ
ον Ιανουάριο του 2022 είναι πιθανό να 
ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών 
από 5 έως 12 ετών, αφού τότε αναμέ-

νεται να δώσει το «πράσινο φως» ο Ευρωπαϊ-
κός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) για τη χο-
ρήγησή του σε παιδιά αυτής της ηλικίας. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της Realnews, η Pfizer 
θα καταθέσει τη σχετική αίτηση στον ΕΜΑ στις 
αρχές Δεκεμβρίου, με την κυβέρνηση να είναι 
αποφασισμένη να προχωρήσει με τους εμβο-
λιασμούς μόλις ο ΕΜΑ δώσει τη σχετική άδεια. 

Να σημειωθεί πως οι ηλικίες αυτές αποτε-

λούν «κλειδί» και για τη λειτουργία των σχολεί-
ων, που ξεκίνησαν ήδη τη διά ζώσης εκπαίδευ-
ση. Αλλωστε, η επιστροφή των μαθητών στα 
θρανία και τα ανοιχτά σχολεία αποτελεί μεγά-
λο στοίχημα για την κυβέρνηση και το υπουρ-
γείο Παιδείας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχοντας ως 
προτεραιότητα την υγεία των παιδιών, είναι σα-
φές ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στον εμ-
βολιασμό τους από τη στιγμή που ο Ευρωπα-
ϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εγκρίνει την κυ-
κλοφορία του «παιδικού εμβολίου». 

Ηδη η Pfizer «τρέχει» τις κλινικές δοκιμές και 
ετοιμάζεται να καταθέσει τον φάκελό της στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για να πά-
ρει έγκριση το «παιδικό εμβόλιό» της. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, το σκεύασμα θα είναι το ίδιο 
με το εμβόλιο που ήδη χρησιμοποιείται, αλλά 
με χαμηλότερη δοσολογία. Ο φάκελος με όλα 
τα επιστημονικά δεδομένα της Pfizer αναμένε-
ται να κατατεθεί από τα μέσα Δεκεμβρίου και 
μετά έως την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρί-
ου του 2022, χωρίς να αποκλείεται να κατατε-
θεί πιο νωρίς. Αυτό σημαίνει πως, αν όλα κυ-
λήσουν ομαλά, τουλάχιστον από τις αρχές του 
2022 τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών θα 
μπορούν να εμβολιαστούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που θα 

κατατεθεί ολοκληρωμένος ο φάκελος της Pfizer στον ΕΜΑ, τα ευ-
ρωπαϊκά κράτη θα μπορούν να προχωρήσουν και σε παραγγε-
λίες των εμβολίων ώστε να κερδίσουν όσον αφορά τη διάθεσή 
τους, κάτι που αναμένεται να κάνει και η χώρα μας. Για την κυ-
βέρνηση η διά ζώσης εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα και 

ένα εμβόλιο γι’ αυτές τις ηλικίες αποτελεί ένα 
ακόμα όπλο στη μάχη ενάντια στην πανδημία. 

Εξάλλου, για τη φετινή χρονιά, τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα που αφορούν τη λειτουρ-
γία των σχολείων έχουν αλλάξει. Πλέον για να 
κλείσει ένα τμήμα θα πρέπει να έχει νοσήσει το 
50%+1% των μαθητών. Οπως σημειώνει υψη-
λόβαθμη πηγή του υπουργείου Παιδείας στην  
«R», φέτος τα δεδομένα είναι τελείως διαφορε-
τικά, καθώς οι γονείς των παιδιών ή ακόμα και 
οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους, αν μένουν 

στο ίδιο σπίτι, είναι εμβολιασμένοι ή έχουν τη 
δυνατότητα να εμβολιαστούν.

Οπως έχει τονίσει η υπουργός Παιδείας Νί-
κη Κεραμέως, αν ένας μαθητής επιβεβαιωθεί 
ως κρούσμα κορωνοϊού, τα παιδιά που ήταν 
κοντά του θα κάνουν επτά τεστ την εβδομά-
δα, τα οποία θα παρέχονται δωρεάν από την 
πολιτεία, ενώ όλα τα παιδιά του τμήματος θα 
κάνουν rapid test. Φυσικά, οι μαθητές όλων 
των βαθμίδων θα κάνουν τα δύο self tests κά-
θε εβδομάδα.

Eξι μηνών 
Ωστόσο, οι εταιρείες δεν σταματούν εδώ, αφού 
σε δεύτερη φάση -και μάλιστα άμεσα- θα προ-
χωρήσουν στην παρασκευή εμβολίου για ηλι-

κίες μικρότερες των 5 ετών. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, εταιρείες, όπως η Pfizer, ήδη κάνουν 
έρευνες για εμβόλια που θα αφορούν βρέφη 6 
μηνών και παιδιά ηλικίας έως 4 ετών. Οι ίδιες 
πηγές, μάλιστα, σημειώνουν πως σε αυτές τις 
ηλικίες το συστατικό του εμβολίου ενδέχεται 
να διαφοροποιηθεί, προκειμένου να προσαρ-
μοστεί στον παιδικό οργανισμό.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως το εμβόλιο κα-
τά του κορωνοϊού σε σύντομο χρονικό διά-
στημα θα αφορά όλες τις ηλικίες, ενώ, όπως 
όλα δείχνουν, θα λάβει οριστική έγκριση και 
στην Ευρώπη. 

Ηδη η Pfizer έχει λάβει έγκριση στις ΗΠΑ από 
τα μέσα του περασμένου Αυγούστου. Πέρα, 
όμως, από το «παιδικό εμβόλιο», έχει συζητη-
θεί και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν εμ-
βολιαστικά κέντρα στα σχολεία, ώστε να εξυ-
πηρετηθούν άμεσα οι εκπαιδευτικοί που δεν 
έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο, αλλά κυρίως οι 
μαθητές, οι οποίοι για την ώρα καταγράφουν 
χαμηλά εμβολιαστικά ποσοστά. 

Οριστικές αποφάσεις ακόμα δεν έχουν λη-
φθεί, αφού η κατάσταση είναι αρκετά περί-
πλοκη, καθώς απαιτείται η γονική συναίνεση 
για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 12 
ετών και άνω.

Από το 2022 
οι εμβολιασμοί 

σε παιδιά 
5 έως 12 ετών

Η κυβέρνηση αναμένεται να λάβει οριστικές 
αποφάσεις μετά την έγκριση της κυκλοφορίας
του «παιδικού εμβολίου» από τον Ευρωπαϊκό 
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