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Η υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού διεθνοί

Το
Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

του οποίου πρόεδρος είναι η πρώην επίτροπος Αννα
Διαμαντοπούλου δημοσίευσε μια εκτεταμένη μελέτη για

τις πολιτικές υποχρεωτικού εμβολιασμού και τα κίνητρα σε 17

χώρες Οσο σαρώνει κυρίως την Ευρώπη το πέμπτο κύμα της
πανδημίας θεωρήσαμε σκόπιμο με την άδεια του Δικτύου να επικεντρωθούμε

περιληπτικά σε μερικές από αυτές Οσο φουντώνει
και στην Ελλάδα η πανδημία ίσως αυτή η μερική παρουσίαση να
δώσει μια εικόνα σύγκρισης των μέτρων στη χώρα μας στους
αναγνώστες μας μια και οι ειδικοί είναι βέβαιο ότι τις γνωρίζουν
Ισραήλ Από τις πρώτες χώρες που άρχισαν τους εμβολιασμούς
Εχει όμως χαμηλό ποσοστό εμβολιασμένων 65 λόγω της
άρνησης των ορθόδοξων Εβραίων να εμβολιαστούν Εφάρμοσε

την υποχρεωτικότητα θεσπίζοντας το Green Pass

για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης γυμναστικής

κ.λπ Προ ημερών επέβαλε την επέκταση
της ελευθερίας μόνο σε όσους έχουν λάβει και
την τρίτη δόση του εμβολίου
Ιταλία Παρά τις ισχυρές αντιδράσεις στη χώρα
που βίωσε πρώτη το Μπέργκαμο η κυβέρνηση
Ντραγκι επέβαλε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε
όλους τους εργαζομένους με άμισθη αναστολή
σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί χωρίς απόλυση
Καναδά Με ποσοστό εμβολιασμένων 74
υποχρέωσε σε εμβολιασμό όλους στους ομοσπονδιακούς

υπαλλήλους ενώ οι αρνητές θα
τίθενται σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών Επίσης

εργαζόμενοι και επιβάτες αεροπορικών θαλάσσιων και σιδηροδρομικών

μεταφορών ηλικίας από 12 ετών και άνω μπορούν
να ταξιδεύουν και να εργάζονται με επίδειξη πιστοποιητικού
πλήρους εμβολιασμού
Γαλλία Με ποσοστό εμβολιασμένων 74 επέβαλε την υποχρεωτικότητα

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και
φροντίδας στο σπίτι καθώς και στους πυροσβέστες οι οποίοι
πρέπει να εμβολιαστούν τουλάχιστον με την πρώτη δόση Οσοι
δεν συμμορφώνονται απολύονται Μετά τη δημοσίευση της αύξησης

των κρουσμάτων σε πρόσφατο διάγγελμά του ο Μακρόν
εξήγγειλε νέα μέτρα περιορισμού
Αυστραλία Με το 65 του πληθυσμού εμβολιασμένο απαγόρευσε
για μεγάλο χρονικό διάστημα τα ταξίδια από και προς την Αυστραλία

Υποχρέωσε σε εμβολιασμό σε τομείς υγείας αστυνομίας σε
μεγάλο εύρος βιομηχανιών που καλύπτουν το 75 του εργατικού
δυναμικού με εργοδότες και εργαζομένους σε κλάδους που
έχουν υψηλό κίνδυνο μετάδοσης να αντιμετωπίζουν πρόστιμα
αν δεν συμμορφωθούν Σημείωση Η καθυστέρηση εμβολιασμού
οφείλεται στο γεγονός ότι οι Αρχές πίστευαν πως ο αποκλεισμός
από τον έξω κόσμο προστάτευε τους κατοίκους Απεδείχθη ότι
με το που άνοιγαν τα σύνορα η πανδημία φούντωνε
Ρωσία Με 39 μόνο εμβολιασμένων βρίσκεται και πάλι στη δίνη
του κυκλώνα ιδίως στις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ρωσίας Από
τον Ιούνιο και μετά οι Αρχές της Μόσχας διέταξαν εμβολιασμό
στους εργαζομένους στο Δημόσιο και έδωσαν έναν μήνα διορία
για να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 60 των εργαζομένων στις
εταιρείες Διαφορετικά αντιμετωπίζουν πρόστιμο ή προσωρινό
λουκέτο
Ελβετία Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου

το πιστοποιητικό COV1D-19 θα είναι υποχρεωτικό
για όλα τα άτομα άνω των 16 ετών συμπεριλαμβανομένων των
τουριστών που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε εσωτερικούς
χώρους εστιατορίων πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων

και σε άλλες εκδηλώσεις
Η γενική εικόνα είναι ότι στις πιο ανεπτυγμένες χώρες η υποχρεωτικότητα

είναι πιο αυστηρή
Το πέμπτο κύμα και ευχόμαστε να είναι και το τελευταίο υποχρεώνει

την Ευρώπη να αρχίσει πάλι από την αρχή Χώρες όπως
η Γερμανία η Ολλανδία η Γαλλία επιστρέφουν σε lockdown και
περιορισμό των δικαιωμάτων των ανεμβολίαστων με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την οικονομία Το ερώτημα που βασανίζει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αν θα μπορέσει να συνεχίσει την πολιτική

και οικονομική αλληλεγγύη που αποφάσισε στο πρώτο κύμα
αν νέες μεταλλάξεις εμφανιστούν Οπως έγραφε κάποιος είμαστε
στο γράμμα δέλτα Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα

Ο Αντώνηβ TpicpuAAns είναι μέλοε ms διαΝΕΟσιε και του ΕΛΙΑΜΕΠ πρώην στέλε
xos ms Ευρωπαϊκήε Ενωσηβ
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