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- Zgodnie z planem 50 tys. szczepionek pojedzie do szpitali, by podać drugą dawkę już zaszczepionym osobom.
Również zgodnie z planem wysłanych zostanie 120 tys. dawek do pierwszego szczepienia w Domach Pomocy
Społecznej.

- Natomiast wstrzymana zostaje dostawa 330 tys. szczepionek do szpitali węzłowych dla osób z grupy zero, które
miały otrzymać pierwszą dawkę -wyjaśnił Dworczyk.

Tłumaczył, że zdecydowano się wstrzymać ten transport do czasu otrzymania harmonogramu szczepień od Pfizera. -
Wtedy w sposób odpowiedzialny będziemymogli zaplanować szczepienia - zaznaczył.

W szpitalachwęzłowych szczepiony jest personel medyczny i niemedyczny ochrony zdrowia.

Nie zmienia się nic jeśli chodzi o szczepienia populacyjne, a "seniorzy powyżej 70. roku życia rozpoczną szczepienia
zgodnie z planem od 25 stycznia". - Również nic się nie zmienia jeśli chodzi o rejestrację seniorów – szef KPRM.
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Netanyahu vowed last week that Israel would ramp up its vaccine drive further, to a target of administering 170,000
shots a day, as a new batch of hundreds of thousands of doses of Pfizer’s vaccine touched down at Ben Gurion Airport.

By late March, Israel will have vaccinated 5.2 million citizens against the coronavirus, according to a plan drawn up
by the Health Ministry.

Channel 12 revealed Friday that the percentage of seriously ill over 60’s out of the total confirmed cases had dropped
drastically in recent days from 2.5% to 1.5%.

“We got used to seeing that 2.5% of the seriously ill were over sixty, that has suddenly dropped,” Gamzu said.

At least 75% of the population over 60 has received at least one shot already, indicating that the vaccine was
already having an effect, even though its impact was only expected to come after the second dose.

“This 1.5% is unprecedented, I have not seen this throughout the whole period. The vaccine has a clear effect,” he said. “This
shows the beginning of the end.”
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