Rata mortalității cu varianta
Delta, de opt ori mai mare la
persoanele
„complet
vaccinate”-un
raport
devastator
Potrivit celor mai recente date, persoanele care au făcut un
vaccin anti-Covid-19 sunt predispuse să fie testate „pozitiv”
sau să fie spitalizate în proporție mai mare decât persoanele
nevaccinate.
În
raportul
atașat
mai
jos
(Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf) nu este
facută defalcarea pe grupe de vârsta, defalcare care determină
răsturnarea valorilor raportului. În acelasi timp a apărut alt
raport publicat pe acelaşi site, raport care conține datele
defalcate pe grupe de vârsta. Noul raport este disponibil aici
Potrivit CFR (case fatality rate) statistica este diferită pe
categorii de vârstă, grosul celor infectați cu noua variantă
Delta sunt persoane din grupa de vârstă sub 50 de ani,
raportul comparativ între cei decedați cu 2 doze de vaccin
comparat cu cei nevaccinați în grupa de peste 50 de ani este
de 2.76 ori mai mic decât decesele celor nevaccinați în
aceeași categorie de vârstă. Potrivit documentului, la
categoria sub 50 de ani, raportul acelorași grupe este şi mai
favorabil, având zero decese la cei vaccinați şi 9 decese la
cei nevaccinați. Cea mai recentă analiză arată că că varianta
„Delta” a coronavirusului Covid-19 „se răspândește ca focul”,
iar cei mai afectate sunt persoanele care au fost deja
vaccinate. O analiză statistică preliminară a constatat că
ratele de spitalizare și mortalitatea din cauza variantei
Delta sunt substanțial mai mari în rândul celor „vaccinați”
comparativ cu cei nevaccinați.

Cifrele arată că în rândul pacienților care au testat pozitiv
pentru varianta Delta, rata mortalității pentru cei care sunt
„complet vaccinați”, adică au primit ambele doze cu ARNm, este
de aproape opt ori mai mare.
Acest lucru corespunde unor cercetări similare publicate de
Public Health England, care au stabilit că persoanele
vaccinate au şanse mult mai mari de a muri din cauza Delta
faţă de persoanele nevaccinate. În Anglia, acum se vede clar
în rapoarte că cei care au fost injectați sunt responsabili de
răspândirea variantei Delta. Iar OMS recomandă ca cei
vaccinați să poarte mască şi să respecte distanțarea socială.
„Rata infecției cu varianta Delta a persoanelor care au primit
cel puțin o doză de vaccin este mai mică decât cea a
persoanelor complet vaccinate, în timp ce este mai mare decât
cea a persoanelor nevaccinate”, raportează gnews.

Vaccinarea va duce la același
rezultat ca şi nevaccinarea?
Pentru că, potrivit rapoartelor, singurele persoane care par
să se îmbolnăvească violent după expunerea la Delta sau la
orice altă presupusă variantă sunt persoanele care s-au
vaccinat. „Te face să te întrebi de ce politicienii încă
împing pe toată lumea să se vaccineze, având în vedere că
șansa de a mori nu este oricum prea diferită”, spune sursa
menționată.

Rata de infecție după starea de
vaccinare
Graficul de mai jos prezintă numărul cumulat de infecții cu
variantă Delta la un milion de persoane în Marea Britanie după
statutul de vaccinare, extras din cele mai recente 4
briefinguri tehnice ale guvernului britanic:

După cum se poate observa, infecția cu variantă Delta în Marea
Britanie a crescut rapid în rândul tuturor grupurilor de
vaccinare în ultimele 4 săptămâni. Până la 21 iunie 2021,
2.238 dintr-un
milion de persoane nevaccinate au fost
infectate de varianta Delta a virusului CCP în Marea Britanie
(bara albastră) și doar 236 dintr-un milion de persoane
complet vaccinate au fost infectate de aceeași variantă (bara
verde). Rata de infecție cu varianta Delta a persoanelor care
au primit cel puțin o doză de vaccin este mai mică decât cea a
persoanelor complet vaccinate, în timp ce este mai mare decât
cea a persoanelor nevaccinate (bara roșie).

Rata mortalității după starea de

vaccinare
În graficul de mai jos arată numărul cumulat de decese cauzate
de varianta Delta la un milion de persoane în Marea Britanie,
în funcție de statutul de vaccinare, extras din cele mai
recente 4 briefinguri tehnice ale guvernului britanic:

Aceasta este partea cea mai îngrijorătoare. După cum se poate
observa, în conformitate cu cele mai recente date (Februarie,
2021 – 21 iunie, 2021), ratele de mortalitate ale celor trei
grupuri (nevaccinați, cel puțin 1 doză vaccin și complet
vaccinate) sunt foarte asemănătoare: 1,83 persoană pe milion,
1,67 persoană pe milion și 1,63 persoană pe milion, respectiv.
Asta înseamnă că, deși vaccinarea vă poate reduce șansa de a
vă infecta sau spitaliza cu varianta Delta, șansa de deces ar
putea fi aproape aceeași, se maia rată în analiză.
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