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Sezonul sărbătorilor de iarnă și aceste prime săptămâni din ianuarie ne-au pus pe toți în fața unor
provocări în timp ce ne străduim să reducem răspândirea coronavirusului. Apariția unei noi tulpini,
care se răspândește mai ușor, ne solicită tuturor să luăm măsuri suplimentare pentru a împiedica
virusul să se răspândească în Scoția.
Ultimele săptămâni au fost dificile și, deși a apărut o rază de speranță datorită administrării
vaccinului vârstnicilor și celor mai vulnerabile persoane, trebuie să continuăm cu toții să respectăm
regulile și să ne îndeplinim rolul în combaterea coronavirusului în comunitățile noastre.
Este important să ținem virusul sub control din mai multe motive, inclusiv impactul asupra modului
în care sunt utilizate resursele noastre medicale. Dacă nivelul virusului scade, mai multe dintre
resursele noastre de la NHS pot fi utilizate pentru problemele de sănătate care nu sunt legate
de COVID. În lunile următoare, serviciile NHS Scotland vor continua să fie disponibile și să ofere
îngrijire celor care au nevoie de ele. Pentru a vă asigura că primiți îngrijirea corespunzătoare la
momentul potrivit, vă rugăm să citiți pliantele care însoțesc această scrisoare. Rețineți, NHS este
aici pentru a vă ajuta atunci când aveți nevoie de el.
Nu voi putea niciodată să vă mulțumesc suficient dv., familiei dv. și celor dragi pentru tot ce ați
sacrificat până acum pentru a ajuta Scoția în decursul acestei pandemii. Știu că este greu, dar
aceste măsuri dificile constituie principala noastră armă împotriva virusului - pentru a ne proteja
viața, sănătatea și locurile de muncă - până când vaccinul împotriva coronavirusului va deveni
disponibil pe scară mai largă.
La începutul programului de vaccinare se acordă prioritate persoanelor din centrele rezidențiale
de îngrijire a vârstnicilor (rezidenți și personal), personalului din domeniul medical și al asistenței
sociale care au contact cu pacienții, și persoanelor cu vârsta de 80 de ani sau mai mult. Noi
realizăm acest lucru în conformitate cu recomandările de la Joint Committee on Vaccinations and
Immunisations (JCVI), pentru a ne asigura că persoanele cu riscul cel mai crescut vor fi vaccinate
primele. Vaccinarea tuturor celorlalte grupuri va începe imediat ce va fi disponibil un stoc mai mare
de vaccin.
NHS Scotland recomandă insistent să vă vaccinați împotriva coronavirusului de îndată ce vi se
oferă vaccinul. Este cea mai bună protecție împotriva coronavirusului – ajutându-vă să vă protejați
pe dv. și familia dv.
Mulțumesc pentru cooperare, Scoția.
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