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Detailid

Lugupeetud Heli London-Kalinin
Vastuseks Teie täiendavatele ja täpsustavatele küsimustele saame kinnitada
jätkuvalt, et minister olles tutvunud küll erinevate ülevaadete ja
uuringutega on eelkõige keskendunud teadmiste põhisele lähenemisele, et
vaktsineerimine kui selline on parim meede viirust ohjata nii inimesel
endal kui kogukonnana terviklikult. Koolide avatud hoidmine on prioriteet
ning kuna 12+ vaktsineerimine on loetud aktsepteerituks, on ka
vaktsineerimine olulisel kohal.
Sel teemal on ministrile koostatud ka ülevaade Austria, Hollandi, Läti,
Leedu, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome ja Ühendkuningriigi plaanidest uue
õppeaasta korraldamisel COVID-19 leviku tingimustes ja sealt on näha, et
mitmed riigid nagu Austria, Holland, Prantsusmaa jne on selgelt võtnud
plaani vaktsineerida 12+ vanusegrupp enne kooliaasta algust või kooliaasta
alguses. Samal ajal oli ka taustal näha, et ka Kanada läheb sellega kui
esimese prioriteediga edasi ning kuna 12+ vaktsineerimine avati, siis
ühiskonnas see väga kiirelt ka adopteeriti (alguses 5% nädalas).
Seega minister lähtub oma seisukohtades, mis eeldavad teaduslikku
lähenemist, teaduslikest argumentidest, võttes samal ajal teadmiseks ka
erinevaid teisi versioone, lähenemisi ja arusaamisi.
Teatavasi tegeleb Eestis COVID-19 vaktsineerimise temaatikaga Haigekassa
ja meil ei ole põhjust kahelda nende ja ka Terviseameti arusaamades ja
soovitustes seonduvalt vaktsineerimisega. Mõistame, et see teema on
tekitanud palju erinevaid mõtteid, kuid tänaseks on meil siiski piisav
kindlus, et peale viiruse vältimise on tõhusaim viis sellesse panustada ka
läbi vaktsineerimise ning seda ka vanusegrupis, mida eraldi välja toote ja
see, mis saab olla seotud konkreetse isiku näitajatega on alati
meditsiinitöötajate hinnata kuivõrd tema osas vaktsineerimine on viiruse
vastu võitlemisel teema või siis mitte. Samas on alati leitav iga teema
osas erinevaid seisukohti ja lähenemisi ning siis ongi vaja leida kuldseim
kesktee rõhuasetusega teaduspõhise lahenduse keskselt. Meil ei ole vaja
tegeleda üksteise veenmisega, vaid keskenduda probleemide lahendamisele
eespool toodud järeldustest lähtuvalt.
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