
 
A Covid19 variánsok oltásokra gyakorolt hatásai és
az új vakcinák jóváhagyása
 
A meglévő Covid19 oltásoknak hatékonynak kell lenniük az új variánsokkal szemben -
mondták a szakértők az EP-képviselőknek március 15-én.
 

A Covid19 válság kulcsszereplői folyamatosan tájékoztatják az EP-képviselőket munkájukról, a
legutóbbi, március 15-én tartott meghallgatásona környezetvédelmi szakbizottság tagjai
meghallgatták az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), az Európai
Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértőit a vakcinák
Covid19 vírus mutációival szembeni hatékonyságáról. Mindez része az EU oltási stratégia
folyamatos és szoros monitorozásának.
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Laboratóriumi technikus dolgozik a Covid-19 és variánsainak genomszekvenálásán.  ©Christophe ARCHAMBAULT/AFP
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https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/envi/home/highlights
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.who.int/


Három variáns az EU-ban 
 
Dr. Bruno Ciancio, az ECDC felügyeletének vezetője elmondta, hogy az EU-ban jelenleg három
fő, aggodalomra okot adó variáns létezik: a brit variáns (24 000 eset 28 tagállamban), amelyet a
dél-afrikai (900 eset 18 tagállamban) és a brazil (200 eset kilenc tagállamban) variáns követ.
 
A variánsok jelenlegi ismeretei alapján az ECDC modellek azt jósolják, hogy az EU által
bevezetett jelenlegi intézkedések és oltási stratégia továbbra is hatékonyak lesznek - mondta
Dr. Bruno Ciancio, de hangsúlyozta, fontos, hogy az országok nyomon kövessék a variánsokat
és azok elterjedését.
 
 
 
Gyorsabb jóváhagyás az oltásoknak 
 
Dr. Marco Cavaleri, az EMA Covid19 munkacsoportjának elnöke arról beszélt, hogy az EMA
szorosan figyelemmel kíséri az oltások hatékonyságát az új Covid19 variánsokkal szemben.
 
 
Szerinte az új variánsokhoz igazított vakcinák jóváhagyási folyamata gyorsabb lesz: „A
gyártóknak nem kell a teljes dokumentációt újból benyújtaniuk, ezek ugyanis a vakcina eredeti
jóváhagyásánál alkalmazott dózisok variációjaként lesznek jóváhagyva. Ez sok időt takarít meg,
egyszerűbbé és rugalmasabbá teszi a dolgokat. ”
 
 
 
Globális, összehangolt válasz kell 
 
Katherine O’Brien, a WHO oltási és biológiai igazgatója hangsúlyozta: összehangoltan és
globálisan kell reagálni ahhoz, hogy a variánsok megfelelő megfigyelése és értékelése, azok
vakcinákra gyakorolt hatásának vizsgálata, az oltóanyag összetételének módosítása, és az
oltásokhoz való hozzáférés biztosítva legyen.
 
 
Kiemelte a kommunikáció fontosságát a nyilvánosság bizalmának megtartása érdekében és a
meglévő oltóanyagok hatékonyságával kapcsolatos félretájékoztatás nagy kockázata miatt.
 
 
 
Az EU terve az együttműködés előmozdítására 
 
Az Európai Bizottság az új koronavírus-változatokra a HERA inkubátor felkészültségi tervével
reagált, amit hétfőn mutattak be a környezetvédelmi szakbizottságnak. A cél a kutatások, az
ipar, a döntéshozók és az állami hatóságok koordinálása az új változatok elleni vakcinák gyors
fejlesztése, jóváhagyása és gyártása érdekében.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-threat-covid-19-variants_en.pdf


Arról, hogyan kezeli az EU a koronavírus-járvány hatásait ide kattintva idővonalunkon
tájékozódhat.
 

A HERA inkubátor a következőkre összpontosít:
• Gyors felismerés és alkalmazkodás a vírus variánsokhoz

• Az oltások gyorsabb jóváhagyása

• Jobb termelési kapacitás

További információ
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EB Sajtóközlemény - Koronavírus: Európa felkészítése a vírusvariánsok jelentette fokozott
veszélyre (2021.02.17.)
Európa felkészül a Covid19 variánsaira: HERA inkubátor
Kérdések és válaszok: HERA-inkubátor – A Covid19 változatai jelentette fenyegetés együttes
előrejelzése

Kapcsolódó tartalmak
Biztonságos oltóanyagok az európaiak számára
A Covid19-járvány kezelése
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20210211STO97615/covid19-idovonal-az-eu-2021-es-lepeseirol
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20210211STO97615/covid19-idovonal-az-eu-2021-es-lepeseirol
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210311IPR99707/meps-share-concerns-about-covid-19-variants
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210311IPR99707/meps-share-concerns-about-covid-19-variants
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210315-1330-COMMITTEE-ENVI_vd
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/fs_21_650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/QANDA_21_642
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