70% от европейците се ваксинираха срещу
коронавирус. Българите изостават
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Защо говорим за това?
Пандемията от коронавирус направи живота на всички хора по света потруден и страшен. Ваксините са начин да продължим напред, без да се
страхуваме толкова от болестта.

В края на август Европейският съюз, наричан за по-кратко ЕС, стигна до много важен етап от
борбата с КОВИД-19. Седемдесет процента от хората, които живеят в него, са се
ваксинирали срещу вируса. Това съобщи лидерът на ЕС Урсула фон дер Лайен. Тя каза, че
това е голямо постижение.

Но какво означават тези проценти? Представи си, че в ЕС живеят 100 души. Седемдесет от
тях вече са се ваксинирали, а 30 още не са. Това означава, че много повече от половината
европейци над 18 години са защитени срещу вируса.
Дори и да се заразят с него, много по-малък е шансът да влязат в болница или да починат.
Европейският съюз е нещо като клуб на европейските държави. България също е част от
него. Държавите в ЕС взимат решения заедно и си помагат, когато са изправени пред обща
опасност.
Когато се сблъскаха с пандемията, лидерите на ЕС решиха да осигурят ваксини за всички
граждани. Трябваше и да ги убедят да се ваксинират.
Само така животът в Европа може да се върне към нормалното. Хората да могат да пътуват
и да работят свободно. Децата да ходят на училище. Ресторантите да работят. А болниците
да не са претоварени от болни от вируса.
Лидерът на ЕС Урсула фон дер Лайен каза още, че европейските държави са постигнали
целта си да ваксинират хората по-рано от очакваното. Но някои страни все пак изостават
много. България е една от тях.

Защо България е последна
Напълно ваксинираните хора в България са само 20% от цялото население. Ако пак си
представим, че в България живеят 100 души, това означава, че 80 от тях не са се
ваксинирали. А само 20 са се ваксинирали.
Така България е последна в целия ЕС по процент на ваксинираните хора. Преди нас е
съседката ни Румъния, която е ваксинирала 31% от хората си.
Най-добре справящата се държава в ЕС е Малта. Там са се ваксинирали 90% от хората.
В нашата страна много хора се страхуват от ваксините. Някои нямат достатъчно
информация, която да ги успокои, че ваксините са безопасни за здравето им. Други вярват на
подвеждаща или невярна информация, която ги плаши.
ЕС помага на правителството на България със съвети и информация, за да убеди повече
българи да се ваксинират. Това ще намали много броя на хората в болница и хората, които
умират от вируса.
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