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Szczepienia na koronawirusa będą miały charakter dobrowolny, a dopuszczenie ich do użytkuw Polsce
będzie poprzedzone weryfikacją skuteczności i bezpieczeństwa przez Europejską Agencję Leków
(EMA) - zapewniają we wspólnym stanowisku minister zdrowia, dyrektor Państwowego Zakładu
Higieny i prezes urzędu, który rejestruje leki. Ich pismo jest odpowiedzią na "apel lekarzy i
naukowców" zawierający tezy bez pokrycia na temat szczepień przeciwko COVID-19. Adam
Niedzielski, Grzegorz Juszczyk i Grzegorz Cessak dementują znajdujące się w apelu stwierdzenia. Do
stwierdzeń tych negatywnie odnieśli się także eksperci, z którymi rozmawiał Konkret24.
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Uroczystości pogrzebowe Piotra Machalicy odbyły się w
sobotę w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w
Blachowni nieopodal Częstochowy. Zmarły w wieku 65 lat
wybitny aktor został pochowany w rodzinnym grobie na
cmentarzu w Częstochowie.

W piątek w Kościele Środowisk Twórczych na placu
Teatralnym w Warszawie została odprawiona msza
pożegnalna za Piotra Machalicę. W sobotę odbyła się dalsza
część uroczystości pogrzebowych. W kościele pw. Świętego
Michała Archanioła w Blachowni nieopodal Częstochowy
odprawiono mszę świętą. Później urna z prochami artysty
została złożonaw rodzinnym grobie na cmentarzu św. Rocha
w Częstochowie.

Żegnała go rodzina, władze miasta i przyjaciele artyści. Na
cmentarzu zagrali i zaśpiewali polską wersję piosenki
Franka Sinatry "My Way" oraz "Tears in Heaven" Erica
Claptona. tvn24



Pierre Buyoya, były prezydent Burundi, który dwukrotnie przejął władzę
w wojskowych zamachach stanu i był współodpowiedzialny za
przedłużającą się wojnę domową, w której zginęło 300 tysięcy jego
rodaków, zmarłwwieku 71 lat. Informację o śmierci ogłosiłw piątek rząd.

"Śmierć byłego prezydenta Pierre'a Buyoyi została potwierdzona. Nie ma
więcej wątpliwości" - napisał w tweecie szef działu informacji i
komunikacji w biurze prezydenta Burundi, Willy Nyamitwe.

W chwili śmierci Buyoya mieszkał w Mali, gdzie pełnił funkcję wysłannika
Unii Afrykańskiej. Urzędnik Clinique Pasteur w stolicy Mali, Bamako,
powiedział Agencji Reutera, że Buyoya był tam leczony, zanim został
ewakuowany do Paryża w nocy. Nie podał innych szczegółów. Krewny
byłego prezydenta powiedział anonimowo Agencji Reutera, że Buyoya
zmarł w czwartek w drodze do Paryża na leczenie. Francuskie radio RFI
podało, że Buyoya zakaził się koronawirusem w Mali i był tam
hospitalizowany przez tydzień. tvn24























Nie ma dla mnie innej alternatywy - powiedział w sobotę
brytyjski premier Boris Johnson, ogłaszając wprowadzenie
nowych, najsurowszych do tej pory obostrzeń między
innymi w rejonie Londynu. Czwarty poziom ograniczeń
zakłada zakaz wyjścia z domu bez ważnych powodów oraz
spotkania z innymi tylko na otwartej przestrzeni. Nowe
zasady zaczną obowiązywać od północyw sobotę.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w
sobotę, że ponieważ liczba przypadków zakażeń
koronawirusem w Anglii gwałtownie rośnie z powodu
pojawienia się nowego, szybciej rozprzestrzeniającego się
wariantu wirusa, rząd musi podjąć pilne działania. Ogłosił
nałożenie ściślejszych restrykcji na miliony ludzi w rejonie
Londynu i południowo-wschodniej Anglii. Obostrzenia
zakładają pozostanie w domach i drastycznie ograniczają
zapowiadane wcześniej plany złagodzenia przepisów w
okresie Bożego Narodzenia.

- Wiem, jakie to będzie rozczarowanie - przyznał Johnson na
konferencji prasowej. Dodał jednak, że nie widzi żadnej
"alternatywy" dla tych działań. - Już wiemy wystarczająco
dużo, aby mieć pewność, że musimy działać natychmiast -
ocenił. tvn24



Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała w sobotę do Niemców, aby unikali spotkań rodzinnych w święta
Bożego Narodzenia i zachęcała do składania życzeń przez połączeniewideo. - To, co czeka wielu z nas, jest czymś
zwyczajnym dla osób przebywających na zagranicznych misjach - podkreśliła.

Od środy w Niemczech obowiązuje lockdown, który trwać będzie co najmniej do 10 stycznia. Władze zakazały
opuszczania domów bez konieczności, otwarte są tylko sklepy sprzedające produkty niezbędne do codziennego
życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły. Niektórzy pracodawcy musieli zawiesić swoją działalność lub
zlecić pracownikom pracę w systemie zdalnym. Nie działają między innymi zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i
salony tatuażu.

Apel o ograniczenie kontaktóww święta i korzystanie z połączeńwideo
Kanclerz Angela Merkel zaapelowała w sobotę do Niemców, by w czasie tym ograniczyli kontakty społeczne do
minimum i rezygnowali z odwiedzania rodzin w święta Bożego Narodzenia. Zachęcała do składania życzeń przez
internetowe połączenia wideo. Podkreśliła, że eksperci ostrzegają przed wzrostem liczby infekcji w okresie
świątecznym. tvn24



W tej chwili w Holandii obowiązuje pełny lockdown. - Zamknięte jest wszystko.
Sklepy poza spożywczymi i drogeriami, fryzjerzy, nawet poczty. Restauracje
działają tylko na wynos. Właściwie wszystkie usługi zostały zamrożone. Odwołali
zajęcia w szkole językowej, generalnie życie niemal ustało - opowiada Urszula
Kordowska. - To jeszcze potęguje uczucie, że te święta naprawdę będę zupełnie
inne niż wszystkie. Podobnie jak powitanie Nowego Roku, na który czekamy z
wielką niecierpliwością. W Holandii w sylwestra zamknięte będzie wszystko.
Żadne większe imprezy nie będą się odbywały. WP Turystyka
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