Big Pharma rekrutuje niewinne
dzieci do eksperymentów ze
szczepionkami
przeciwko
koronawirusowi

Gdy firmy farmaceutyczne uczestniczące w operacji “Warp Speed”
zbliżają się do się wydania swoich szczepionek przeciwko
koronawirusowi z Wuhan (COVID-19), trwa nacisk, aby rozpocząć
testowanie szczepionek pozostałej i ostatniej partii królików
doświadczalnych: małych dzieci.
W zeszłym tygodniu firma Pfizer Inc. otrzymała pozwolenie na
rozpoczęcie testów swojej szczepionki na amerykańskich
dzieciach w wieku 12 lat, dołączając do niewielkiej garstki
innych firm na całym świecie, które starają się zrobić to
samo. Pierwszą młodą osobą, która ją otrzymała, była 16-letnia
Katelyn Evans, która zgodziła się zostać zaszczepiona w
szpitalu dziecięcym w Cincinnati.
„Po prostu pomyślałem, że im więcej osób, na których będą
mogli przeprowadzić testy, tym szybciej będą mogli podać
szczepionkę, a ludzie będą bezpieczni i zdrowi” – cytuje
Evans.
Pomimo długiej historii przestępczej, Pfizer zdobył zaufanie
Evans, a wkrótce wielu innych młodych ludzi, którzy ustawią
się w kolejce do szczepień, aby zwiększyć szanse, że
szczepionka na COVID-19 będzie gotowa dla dzieci przed

następnym rokiem szkolnym.
Podczas gdy wielu innych gigantów farmaceutycznych
przygotowuje się do wprowadzenia na rynek swoich odmian
szczepionek, jest mało prawdopodobne, aby wiele z tych
szczepionek było zalecanych dla dzieci, przynajmniej nie na
początku, ponieważ potrzeba więcej testów, aby zweryfikować
ich bezpieczeństwo i skuteczność.
„Opinia publiczna tego nie rozumie” – mówi dr Evan Anderson
z Emory University, który od miesięcy naciska na testowanie
szczepionek COVID-19 na dzieciach.
Ponieważ proces najwyraźniej przebiega powoli, dr Anderson
„bardzo martwi się [red]”, że dzieci w wieku poniżej 12 lat
mogą nie otrzymać szczepionki przeciwko COVID-19 do następnej
jesieni.

Dzieci mają prawie zerowe ryzyko COVID-19, więc po
co im szczepionka?
Mimo że dzieci są najmniej narażone na pozytywny wynik testu
na COVID-19, Big Pharma chce, aby były szczepione tak jak
wszyscy inni.
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farmaceutycznych może ukończyć swoje eksperymenty ze
szczepionkami na dzieciach w odpowiednim czasie, aby otrzymać
szczepionkę zatwierdzoną na następny semestr szkolny.
W Chinach firmy farmaceutyczne Sinovac i SinoPharm rozpoczęły
badania w celu przetestowania swoich szczepionek na dzieciach
w wieku od trzech lat. Brytyjskie badanie z użyciem
szczepionki AstraZeneca zostało również zatwierdzone w celu
przetestowania odmian o niskiej dawce u niektórych dzieci,
chociaż rekrutacja na większą skalę zostanie spowolniona do
czasu uzyskania „wystarczających” danych dotyczących
bezpieczeństwa dorosłych.

W Stanach Zjednoczonych, Moderna Inc., Johnson & Johnson i
Novavax planują rozpocząć badania pediatryczne swoich
szczepionek COVID-19 pod koniec 2020 roku.
„Jeśli zaszczepimy młodzież – i potencjalnie przejdziemy do
młodszych dzieci – będziemy mieli efekt, który ochroni te
dzieci przed zakażeniem” – twierdzi dr Robert Frank, dyrektor
Centrum Badań nad Szczepionkami Dziecięcymi w Cincinnati.
„Ale z drugiej strony nie przyniosą infekcji do domu rodzicom
i dziadkom”.
Ważne jest, aby pamiętać, że wielu dorosłych uczestników próby
mają borykają się z poważnymi problemami zdrowotnymi po
testowej szczepionce na COVID-19. Tego samego można się
spodziewać po zaszczepionych dzieciach, ponieważ ich układ
odpornościowy jest potencjalnie jeszcze bardziej wrażliwy,
ponieważ wciąż się rozwijają.
„Rozpoczęcie tego procesu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ
przeprowadzenie badań we właściwy sposób zajmie trochę czasu”
– twierdzi dr Anderson, który chce zacząć dźgać dzieci tak
szybko, jak to możliwe”.
Źródła:
KTVN.com
NaturalNews.com
NaturalNews.com

