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Drodzy Partnerzy!
Chociaż początkowi 2021 roku towarzyszy poczucie optymizmu związane z
wprowadzeniem na rynek szczepionek firm Moderna i Pfizer-BioNTech, pozostaje faktem,
że obserwujemy rosnącą liczbę zakażeń w sektorze opieki długoterminowej. Błyskawiczne i
zdecydowane działanie z naszej i z Waszej strony jest obecnie koniecznością, aby ochronić
najbardziej narażonych mieszkańców prowincji Ontario – osoby wymagające opieki
długoterminowej oraz osoby, które sprawują nad nimi opiekę.
Poczyniliśmy znaczący postęp w procesie dystrybucji i z przyjemnością informuję, że do
chwili obecnej szczepionkę przyjęło prawie 100 tys. mieszkańców prowincji Ontario.
Działamy szybko i zdecydowanie, ale potrzebujemy Waszej pomocy, aby zachęcić
wszystkie zespoły służby zdrowia, pensjonariuszy placówek opieki długoterminowej i ich
bezpośrednich opiekunów do zakasania rękawów i przyjęcia szczepionki.
Zaszczepienie się jest najbezpieczniejszą, najbardziej skuteczną i pewną metodą ochrony
siebie i otoczenia przed zarażeniem się COVID-19. Jest istotne, abyśmy zrobili wszystko, co
jest w naszej mocy, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa oraz
zabezpieczenia przed nim nas wszystkich.
W oczekiwaniu na kolejne dostawy od rządu federalnego, przewidujemy wykorzystanie 95
tys. dawek szczepionki Pfizer-BioNTech do szczepień w naszych 19 aktywnych placówkach
szpitalnych w ciągu najbliższych kilku dni. Ponadto, w zeszłym tygodniu prowincja Ontario
otrzymała pierwszą dostawę szczepionki firmy Moderna w liczbie 53 tys. dawek. Ta
pierwsza, niewielka partia będzie wykorzystana w punktach zapalnych prowincji, w Toronto,
York, Peel i Windsor-Essex. 11 stycznia oczekujemy dostawy kolejnych 56 tys. dawek.
Naszym celem jest zaszczepienie w tych punktach do 21 stycznia wszystkich
pensjonariuszy objętych opieką długoterminową oraz personelu.
Wkrótce przekażemy procedury dotyczące bezpiecznego i skutecznego przewożenia
szczepionki Pfizer-BioNTech poza miejsca dostaw. Szczepionki Pfizer-BioNTech zaczęły
być podawane w domach opieki długoterminowej i mamy nadzieję szczepić coraz więcej
pensjonariuszy tych domów w nadchodzących dniach.
Bezpieczne zaszczepienie najbardziej narażonych na infekcję osób oraz ich opiekunów w
jak najkrótszym terminie jest sprawą nadrzędną, dlatego proszę Was o pomoc, abyśmy
wspólnie mogli dokonać znaczącego zwrotu w naszej walce z COVID-19.
Z poważaniem,
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