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НОВ ЈУЖЕН ВЕЛС СЕ СООЧУВА СО НОВ БРАН НА КОВИД-19
Од сите во Нов Јужен Велс се бара да обезбедат дека го следат распоредот за
примање на вакцини против КОВИД-19 и да применуваат мерки за безбедност против
КОВИД, бидејќи сегашниот бран на инфекции со подваријантите BA.4 и BA.5 на сојот
Омикрон, продолжува да се шири.
Постои стравување дека бројот на сериозно болни и умрени значително ќе се зголеми
ако повеќе луѓе веднаш не примат бустер дози и не применуваат мерки за безбедност
против КОВИД.
Министерот за здравство Бред Хазард изјави дека бројките покажуваат дека 56
проценти (1.232) од смртните случаи во врска со КОВИД годинава се во однос на луѓето
кои примиле две или помалку дози.
“Се наоѓаме на почетокот од третиот бран на Омикрон, што ќе го достигне врвот
веројатно кон крајот на јули или почетокот на август. Ова зголемување на стапката на
пренесување во заедницата ќе донесе многу поголем ризик за тие кои не го следат
распоредот за примање на вакцини“, изјави г-дин Хазард.
“Најдобар начин да се заштитите себеси од сериозно заболување или нешто уште
полошо е да ги примите сите вакцини што ви се достапни.“
Според податоците на Националниот центар за истражување и надгледување на
имунизацијата, ако сте целосно вакцинирани, вие сте подобро заштитени против
лекување во болница или смрт од Омикрон одошто ако сте примиле само две дози на
вакцина.
Д-р Кери Чант, главен здравствен началник на Нов Јужен Велс, изјави дека покрај
закажувањето термин за примање на бустер доза, луѓето треба да се однесуваат
логично и да носат маска во јавни затворени простории каде што не може да се одржува
физичко растојание.
“Маски за лице, миење на рацете, останување дома ако не ви е добро, тестирање ако
се појават симптоми, физичко растојание – сите овие мерки не нѝ се нови“, вели Д-р
Чант.
“Доколку одново не дејствуваме заеднички, овој нов бран силно ќе удри врз училиштата
и бизнисите, како што направи BA.1 кога на работа не дојдоа илјадници вработени.
Постарите луѓе и лицата со претходни здравствени состојби се поттикнуваат да
разговараат со нивните семејни доктори (GP) или здравствени работници за

антивирусни лекови, ако добијат КОВИД-19. Антивирусните лекови најдобро делуваат
ако се земаат во рок од пет дена откако се појавиле симптоми.
Бустер дози против КОВИД-19 се препорачуваат на сите на возраст од 16 години или
постари, кои последната доза од нивниот примарен курс ја примиле пред најмалку три
месеци.
За да видите каде е најблиската клиника за вакцинација, посетете nsw.gov.au.
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