
Komenca raporto de s-ro Fuĵita Joŝihisa (Japano loĝanta en Londono)

Mi ricevis la vakcinon kontraŭ korona viruso

Britio havas loĝantaron de ĉirkaŭ 66 milionoj, kiu estas pli malgranda ol Japanio, sed 
laŭ la plej novaj informoj pri CV ĝis la 19a de januaro, 2021, troviĝis 3.466.849 infektitaj 
homoj. Estas 91.470 mortintoj, do estas tre serioza situacio. Mi ŝatus paroli pri kiel mi 
efektive ricevis la vakcinon kontraŭ korona viruso. 

Mi estis sukcese vakcinita per la vakcino de Pfizer antaŭ la 12a horo tagmeze de la 16a
de januaro. Estis malvarma Londono tiun matenon kun iom da neĝo. La vetero ŝanĝiĝis de 
neĝo al pluvo kaj mi iris al Wentworth Medical Practice en la najbara urbo Finchley 
elektita por mi. Ĉi tiun urbon mi unuan fojon vizitos, do mi ekiris sufiĉe frue por ke mi ne 
malfruiĝu. 

Lastatempe mi ĉesis veturi per automobilo, do mi devis preni publikan transportan 
buson aŭ metroon por alveni tien, kaj mi maltrankviliĝis pri infekto dum tiu tempo. Mi 
kontrolis ĉe Google Maps, kaj trovis, ke la metroo ŝajnas esti pli bona, do per la metroo mi
iris tien. La plej proksima stacio al mia domo estas Totteridge & Whetstone Station, kaj mi
promenis al la stacio tra la butikstrato Whetstone en ĉi tiu urbo por eviti kontakton kun 
homoj laŭeble. 

Eble pro tio, ke estis tage en sabato, tial en la metroo, kiu venas ĉiujn kelkajn minutojn 
kaj kiun mi prenis, ne estis pasaĝeroj, kaj neniu el- kaj envagoniĝis, ĝis mi alvenis al la 
stacidomo West Finchley, do mi sentis, ke mi luis unu vagonon por mi. La kliniko estis 

ĉirkaŭ 10 minutojn piede de la stacio 
West Finchley. Estis blanka tendo 
malantaŭ la kliniko, kiu ŝajnis esti la 
loko, do mi atendis sub la pluvo 
ekstere, kaj poste mi estis invitita kaj 
fine eniris la tendon. Oni demandis al 
mi la nomon kaj donis al mi numeron 
kaj karton. La nombro estis 332. Sur la
karto estis mia nomo kaj la hodiaŭa 
dato kaj horo, kaj en la dorsa flanko 
estis la speco de inokulado: Pfizer kaj 
Batch-numero. 

Enirinte en la tendon, mi demetis la anorakon malsekan de pluvo, metis ĉiujn vestaĵojn 
en la dorsosakon inkluzive la ĉapelon, kaj montrante maldekstran brakon el la 
longmanikan ĉemizon, por ke oni tuj povu injekti, kaj atendis. 
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Oni vokis mian numeron n-ron 332 kaj mi sidis sur seĝo, kaj viro demandis min pri 
mia sanstato nuna kaj antaŭa antaŭ la komputilo sur la skribotablo, kaj post kiam li enmetis
la rezultojn en la komputilon, la flegistino, kiu staris apud mi, donis al mi vakcinan 
injekton. 

Kiam mi aŭdis pri la dua akcela vakcinado, ŝi diris: "Mi sciigos vin poste, ĉar mi ne 
scias nun." "La injektita parto povas ŝveliĝi kaj dolori dum kelkaj tagoj," ŝi diris. Poste ŝi 
donis al mi glupaperon kun la numero 12.01 kaj diris: "Metu ĉi tion sur vian bruston kaj 
sidu en tiu seĝo kaj atendu." Kiam mi eniris ĉi tiun tendon, mi trovis, ke la seĝoj estas 
vicigitaj ambaŭflanke. Tiam mi trovis, ke, la maldekstra flanko estas por la inokulotaj 
personoj por atendi, kaj la dekstra flanko estas por la inokulitaj personoj por ke oni sciu la 
situacion post la injekto. Ĉiu seĝo dekstra estis apartigita per travidebla vinila kurteno. 

La numero 12:01 signifis la tempon, kiam mi povos reveni hejmen, se neniuj 
kromefikoj okazos post 15-minuta observa periodo post la inokulado. La pluvo preskaŭ 
haltis dum mia hejmenvojo. Nun mi sentas trankviligon. 

La broŝuro donita okaze de inokulado diris, ke la dua inokulado estos donita post 3 
semajnoj, sed laŭ la konata medicina laboristo, kiu jam inokulis la vakcinon de Pfizer fine 
de la pasinta jaro, la dua inokulado okazos 10-12 semajnojn poste, por ke pli multaj homoj 
havu inokuladon. Mi ankaŭ pensas, ke kiel eble plej multaj homoj povus ricevi ĉi tiun 
unuan vakcinan inokuladon. La dua inokulado estas por akiri akcelan imunecon, kaj la 
intertempa periodo devas esti almenaŭ 3 semajnoj, sed post tio, mi pensas, ke ne gravas ĉu 
post 10 semajnoj aŭ 12 semajnoj. 

Pri la kromefikoj de ĉi tiu vakcina inokulado, iel mi sentis min malbona vespere, 
kelkajn horojn poste, kaj la injektita parto ne estis ruĝa kaj ŝvelinta, sed estis doloro. Do 
mi enlitiĝis frue. Post 48 horoj, mi preskaŭ ne havis simptomojn, kaj post 72 horoj, mi 
estis tute normala. 

Mi sendos al vi bildon de tiu tempo. El Londono Yosshy, Fuĉjo

Sekvanta raporto de Fuĵita el Londono
Hori sendis al s-ro Fuĵita jenajn demandojn. Jen estas lia respondo:

1. Ĉu la vakcino estas senpaga? Ĉu PCR estas senpaga? 
La medicina sistemo ĉi tie konsistas el senpaga NHS kaj pagita medicina prizorgo. 

Kutime temas pri NHS-kuracado inkluzive de mi. Kiel oni diras en Britujo, ke "de la lulilo 
ĝis la tombejo", la ĉefa kuracado estas ŝtata NHS, kaj ĉiuj kuracaj elspezoj estas senpagaj. 

Pri PCR, mi pensas, ke nur tiuj, kiujn la kuracisto opinias necesaj, ricevas la PCR-
teston. Se oni bezonas PCR-teston, persone, tiam ili pagos. Ĝis nun mi pagis nur por 
dentokuracado. Mi pagis ĉirkaŭ 1 milionon da enoj (10000 euŭrojn) por enplanti 
artefaritajn dentojn.
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2. Kiel vi kandidatiĝis al vakcinado? 
Kiam mi transloĝiĝos en tiun ĉi lokon kaj decidis mian adreson, mi registris min al unu 

el la pluraj GP (generalaj kuracistoj) de NHS proksime, kaj ĉiuj informoj venas de tie, do 
mi nur atendis. Kiel GP estas kelkaj kuracistoj. Ĉiuj estas sub nacia kontrolo. 

3. Ĉu Pfizer estas la sola vakcino? Ĉu vi povas elekti? 
En la UK, la vakcinado de Pfizer el Usono jam komenciĝis en decembro de la pasinta 

jaro, kaj nun ĉar la infekto de mutaciula CV rapide kreskas, la vakcino de Astra Zeneca 
disvolvita de la Universitato de Oksfordo en la UK estas uzata. La inokulado komenciĝis 
urĝe de la 4a de marto, kaj oni rapidas disvastigi la inokuladon per la vakuo de ambaŭ 
kompanioj. Ni ne povas elekti vakcinon. 

4. Kio estas la vakcina plano en Britio? 
Mi havas neniun ideon pri tio. 

5. Kiom da homoj estis en la kliniko? Ŝajnas malfacile havi kuracistojn kaj 
flegistojn en ĉiuj klinikoj tutlande en tiu streĉa medicina situacio. 

La vakcinado al mi en Wentworth en la 16a de januaro estis okazigita kadre de NHS, 
do mi ne scias, kiom grande faras la GP. NHS-kuracistoj kaj stabanoj estas ŝtatoficistoj, do 
la registaro administras ĉiujn. Ĉar la medicina sistemo estas tute alia ol en Japanio, tial ne 
kompareblas

6. En Japanio oni inokulos homojn pli ol 16-jaraĝajn. Ĉu same en Anglujo? Kial 
oni ne inokulas junulojn malpli ol 16 jarojn? 

Mi eĉ ne scias tion. Precipe nun, kiam mi jam retiriĝis de medicina mondo, mi ne scias 
la nunan situacion. 

Mi estis okupita hodiaŭ pri la menditaj manĝaĵoj liveritaj de Superbazaro, verkis 
artikolojn por ĵurnaloj de la medicina oficejo kaj la universitato de mia universitato, kaj 
respondante al la mesaĝoj senditaj al mi rilate al mia raporto. 

Fine, temas pri la plej novaj informoj pri la nombro de infektitaj homoj kaj mortoj en 
la UK. Ĝis hodiaŭ, ĝis la 20a de januaro, 2021, estas 3.505.754 infektitaj homoj kaj 93.290
mortoj.

Hori legis en japana ĵurnalo pri la kialoj ne uzi vakcinon al geknaboj
La Ministerio pri Sano, Laboro kaj Bonstato aprobis la vakcinon de la usona farmacia 

kompanio Pfizer, kiu estas la sola nova vakcino kontraŭ korona viruso petita aprobo en 
Japanio. 

Pfizer atingis bazan interkonsenton kun la japana registaro por provizi vakcinojn por 
60 milionoj da homoj en la unua duono de ĉi tiu jaro, kaj pasintmonate petis aprobon de la 
Ministerio pri Sano, Laboro kaj Bonstato.
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Surbaze de la datumoj de klinikaj provoj nuntempe farataj en Japanio, la japana 
registaro anoncis politikon senprokraste ekzameni la efikecon kaj sekurecon, por ke 
medicina personaro povu komenci vakcinadon sinsekve ĝis la fino de la venonta monato.

La Ministerio aprobas la vakcinado al homoj pli ol 16 jaraj. La kialoj estas
1. Klinikaj provoj pri novaj medikamentoj en Japanio okazas al homoj aĝantaj 20 

jarojn aŭ pli. Ankaŭ al eksterlandaj klinikaj provoj mankas datumoj pri junuloj sub 15 
jaroj.

2.  Ne eblas akiri datumojn pri japanaj infanoj.
3.  Eĉ se infano infektiĝas, la risko fariĝi severa estas malalta.
4. En Usono kaj Britujo, kiuj jam komencis vakcini per ĉi tiu vakcino, celas homojn

16-jaraĝajn aŭ pli,

5.

Mesaĝoj el la mondo

1. Renato Corsetti (Britujo)
Wednesday, January 20, 2021 5:23 PM
dankon, hori, ankaŭ mi estis vakcinita pasintan dimanĉon precize en la sama loko de la 
japana kuracisto, kiu sendis la raporton, kaj trairis precize la saman proceduron.

2. Petr Chrdle (Ĝeĥio) 
Wednesday, January 20, 2021 6:18 PM
dankon por la raporto pri la vakcinado de via samlandano en Londono. Ĉar vi deziras 
reagojn, jen la mia:

Male ol vi, mi certe volas esti vakcinata kiel eble plej baldaŭ, krom alie pro spertoj de mia 
bofilo, kiu estas ĉefkuracisto de infekta hospitalo en Sudbohemia regiono. Bedaŭrinde mi, 
nur 75-jara, ankoraŭ ne rajtas, ĉar momente estas vakcinitaj nur la kuracistoj kaj aliaj 
homoj, kiuj estas plej endanĝerigitaj (unuahelpa servo, fajrobrigadistoj, ...) kaj la civitanoj 
pli ol 80-jaraj.

Mi komprenas, ke la vakcinado estas la ununura espero, kiel reveni al normala vivo kaj, 
same kiel per vakcinado malaperis variolo, oni sukcesos liberiĝi ankaŭ de Kovim 
(koronvirusa malsano).

Sed rilate al la Olimpikoj ĉi-jare mi estas skeptika kaj se ĝi entute povos okazi, do sen 
spektantoj kaj kun gravaj sekuraj kondiĉoj (testoj kaj kvarantenoj de sportistoj kaj 
organizantoj, ...), do la atmosfero estos tute malsama ol kutime.

Amikajn salutojn el Ĉeĥio al vi sendas Petro

Petr Chrdle, KAVA-PECH, +420 736 645 455
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3. Anjo (Hungario) 
Wednesday, January 20, 2021 7:43 PM
Kara Jasuo,

En Hungario oni same komencis la vakcinadon. Mi anoncis min por ricevi ĝin, laŭ la 
indikita paĝaro, sed ankoraŭ nenian respondon mi ricevis.
En HU unue estis vakcinitaj la kuracistaro, la fligistinaro, la asistantoj de operacioj, la 
administrantoj en la hospitaloj, post ili sekvas la maljunulejaj loĝantoj, ties prizorgantoj, 
nur poste la pedagogoj kaj instruistaro, la registaro, la vartistinoj de infanĝardenoj, nur 
poste la pli ol 65 jaraĝuloj. Do, mia atendado estas longega. Nun estante en Svislando, eble
mi ricevus pli rapide la vakcinon, sed mi ne scias, ĉu turiste agnoskita persono rajtas ricevi
ĝin.    Kun miaj plej amikaj brakumoj, Anjo

Karega mia Jasuo,

Mi solidaras kun vi. Mi eksciis, ke reago al mia plenigo de la formularo por ricevi la 
vakcinon estos respondota post unu monato.
La vakcinon - se mi rajtos ricevi - oni donos nur en aprilo aŭ en majo. :-(((
Kun miaj plej amikaj brakumoj,
Anjo

4. TRIOLLE Renée (Francio) 
Thursday, January 21, 2021 5:52 PM

Dankojn por viaj sendoj, ĉiam interesaj, des pli, ke ili raportas pri aliaj landoj, ne nur pri 
Usono kiel francaj amaskomunikiloj .

Rilate vakcinadon, Francio estas la lando de Pasteur, kiu "inaùguris" vakcinadon, 
vakcinante morditan infanon per kontraùrabia vakcino. Dank' al vakcinado, malaperis el la 
surfaco de nia planedo, variolo, kaj antaù nelonge rubeolo, tiom danĝera por gravedaj 
virinoj . 

Rilate la nunan viruson, de pluraj monatoj oni gurdadas, ke ni estos savitaj de vakcino. 
Nun venas vakcinoj kaj en Francio oni (la amaskomunikiloj) statistikas kiom da vakcinoj 
por kiom da homoj, kaj matematike necesos pluraj monatoj por vakcini la duonon de la 
popolo. Mia nevo (estro de hospitalo kaj 9 maljunulejoj) diras, ke per la nuna vakcino 
flegistino ne povas vakcini pli ol 5 homojn hore. Kalkulu mem kiom da horoj necesos, ne 
parolante pri la stultaĵo aĉeti la vakcinon, kiu konserviĝas je minus 80 gradoj kiam ne 
ekzistas frostigiloj ....

Cetere tiu vakcino ne protektas kontraù infektado (sed la malsano estos malpli komplika) 
nek kontraù transdono de la malsano ... Oni unue vakcinos la medicinistojn por protekti 
ilin, poste la maljunulojn en maljunulejoj (neniu diras, ke la celo estas eviti ke ili suferu pri
gravega formo de la malsano, do invadu la hospitalojn kaj ŝtelu la lokon, prefere 
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rezervotan al junaj homoj, operaciitaj aù akcidentitaj (same, oni ne diras, ke se la ski-
stacioj estas fermitaj, estas nur ĉar la medicinistoj ne povos akcepti la akcidentitojn en la 
hospitalojn). Sed la gurdado bone efikis: multaj maljunuloj (super 75 jaroj) enskribiĝis por 
esti vakcinitaj, kelkfoje laù la plano, ne antaù marto. Iuj vere nenion riskas ĉar ili restas 
hejme kaj akceptas neniun, sed la ĝenerala etoso puŝas ilin: de preskaù unu jaro, ni aùdas, 
ke ni (maljunuloj, mi iĝos 78-jara en aprilo) estas malfortaj, malsaniĝemaj, riskoplenaj, do 
la homoj kredas !

Same pri la devigo estis hejme antaù la 18a vespere- (ŝajnas post 2 semajnoj, ke en la 
urboj, kie tio estas de du semajnoj, la nombro de infektitoj malkreskis je 16%), 

mi koleris en butiko kun maljunulino (eble 85jara, malfacile paŝante per apogo ĉe 
paŝapogilo) kiu plendis pri tiu devigo, kvazaù ŝi promenas vintre surstrate vespere ! Sed ŝi 
aùdas ĉe amaskomunikiloj pri tiu bremso, kiu ĝenas kelkajn .

Kio plej ĝenas ,estas, ke oni paŝon post paŝo, kaj tagon post tago malkovras tiun viruson, 
kaj medicinistoj kaj politikistoj provas adaptiĝi al la ŝanĝiganta situacio, kio donas 
impreson pri nescio, fuŝo, malcerteco do negvidado .

Alia fuŝo estas , ke la esploristoj ne vere komu nikas : ekzempel hieraù, mi aùdis de franca 
epidemiisto, ke gravas vitaminoj D kaj K kontraù la malsano . Tion mi aùdis de la rusoj en 
aprilo 2020: ili demandis sin, kial infanoj estas malpli atakitaj de la viruso, kaj konstatis, 
ke rusaj infanoj ricevas vitaminon K (oleo el moru-hepato) kaj vitaminon D pro manko da 
suno vintre . 

Mi rekomencis gvidi konversacian rondon ĉe mi (ne en la kutima kursejo) : ni kvarope 
sidas malproksime, ne salutas nek kisas kaj post la fino, mi malfermas la pordojn por 
aerumi la ĉambron .

Faru bone .

5. Vladimir Minin (Rusio) 
Thursday, January 21, 2021 12:56 PM
Dankon, HORI Jasuo! En urbo Tomsk (Rusio) la vakcinado ankoraŭ praktike ne 
komenciĝis.
Amike, Vladimir MININ

6. Liette Lêla (Brazilo) 
Thursday, January 21, 2021 6:52 AM

Saluton, kara samideano!
Dankon pro via retmesaĝo.
En Brazilo hieraŭ komencis la vakcinado, sed ankoraŭ ne havas sufice da vakticino por 
ĉiuj homoj. Mi mem ne intencas ricevi la vakcinon nuntempe ĉar ankoraŭ neniu scias la 
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rezulton pri  la vakcinado. Ĉu gi bone funkcios aŭ ne? Mi atendos iomete por decidi pri 
tio.  Amike,  Liette Lêla

7. Francis Desmares (Francio)
Thursday, January 21, 2021 3:36 AM

Saluton Jasuo, 
Mi atenteme legis raporton kiun vi sendis al mi. Tiu sperto de esperantisto estis tre interesa
por ni francanoj kiuj vivas tiel proksime de Britio...Mi eksciis ke britianoj pli suferis ol ni 
francanoj aktuale. Cxe ni la vakcinado komencis antaux kelkaj tagoj kaj hodiaux preskaux 
600 000 homoj estis vakcinitaj... Mi tute intencis esti vakcinita sed tio ankoraux ne eblas 
pro manko da vakcinoj; do mi devas atendi eble kelkajn semajnojn.
Mi iom miras ke vi ne volas. Kial? Cxu vi timas ke vakcino ne efikus aux ke gxi 
malefikus. Aux cxu vi malfidas en gxi?. Hodiaux en Francio mortis pli ol 70 000homoj...
Mi esperas ke tiu pandemio malaperu plej rapide dank'al tiuj pluraj vakcinadoj..
kaj mi deziras al vi fartu bone.
Amike, Francis Desmares

Persone mi fidas en tiu vakcino samekiel la japana esperantisto kiu raportis el Londono. 
Tamen mia edzino ne fidas gxin!
Sed ni ne kverelu pri tio!� �Amike. Francis

8. guy camy (Francio)
Thursday, January 21, 2021 2:33 AM

Dankon Hori pro tiu interesa spert-sciigo: strange ke Japanio ne ankoraŭ ekvakcinadis 
siajn civitanojn ĉefe pro la alproksimiĝo de la Olimpiaj Ludoj!
Koncerne la vakcinadon mem, kvankam ne tuj estos mia vico, mi nuntempe pretas ĝin 
ricevi: tamen, mi devos esti certigita, ke la tiamaj vakcinoj efikos kontraŭ la 
novmutaciigintaj viruso(j).
Feliĉan kaj sanan jaron al vi.
Kore.

9. mirev.besset (Francio) 
Sent: Thursday, January 21, 2021 2:16 AM

Mi deziras klarigi kial mi estos vakcinata. Same kiel la pli ol 75 jaraĝuloj mi rajtas. 
Antaùe, estis la personoj kiuj vivas en domoj por tre maljunuloj kaj la kuracist(in)oj, 
flegist(in)oj kaj aliaj personoj kiuj laboras en tiuj domoj.
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Mi havas rendevuon la 12an de februaro kaj la 10an de marto por la dua parto de la 
vakcinado. En Francio oni povas elekti la vakcineblecojn laù la liberaj eblecoj: lokoj, dato 
kaj horaro. Post tri tagoj da eblecoj de retenskribado, mi jam devos atendi preskaù unu 
monato por esti vakcinata. Tro da personoj jam elektis la antaùajn datojn.

 Kial mi estos vakcinata?

Marton, mi estis malsana de la kovido, sed tre legere kaj mi scias ke mi ne plu estas imuna,
post sanganaliso. Mi povus pensi ke se mi denove estus atingita, ne estus grave. Tamen, 
oni ne scias.

Per la vakcino, oni povas havi problemojn, sed multe pli ofte kaj grave per la malsano.

Se mi estos malsana, mi povos disdoni al la aliaj pli da virusojn ol se mi nur renkontis la 
viruson sen esti malsana.

 Se mi estos malsana, oni kuracxos min. Sed kiam oni kuracxas iun, la medikamentoj 
finfine iras en la akvon, do poluas. Estas bone kuraci la malsanajn personojn, sed se oni 
povas eviti meti medikamentojn en la akvon, oni evitas la poluon kaj oni grandigas la 
efikon de la necesaj medikamenoj.

 En Francio, ne tute estas sufice da kuracistoj, ĉefe kiel ĉe mi sur la kamparo. Do se mi ne 
estas malsana, ne necesos viziti kuraciston, kiu havas tro da laboron. Plie eĉ se mi tute ne 
pagas kuraciston nek medikamentojn, iu pagas  el la kaso por malsano en la impostoj. Do 
esti vakcinita permesas ŝpari la monon de la sano.

 Kore al ĉiuj esperantistoj

Mireille Besset

10. Olga Antonyuk (Ĉeĥio) 
Thursday, January 21, 2021 1:51 AM

Saluton sinjoro Jasuo, dankon pri interesa raporto. Če ní vakcinojn ricevas unua 
více doktoroj, kaj alia medicína personalo, sav-brigadoj, fajro-brigadoj, policistoj, 
maljunuloj pli ag^aj ol 80 jaroj, kaj homoj kiuj laboras kun ili. Politikistoj ricevis vakcinoj,
eč se ili ne apartenas al tiuj kategorioj, ankau tiuj kiuj havas personaj kontaktoj en 
malsanulejoj.                          

 Lau produktanto de vakcinoj ( Fajzer) en unu flakono estas 5 dozoj, sed  oni faras 
6injekcioj!                                            

Veršajne diluas vakcinojn. En regionoj vakcinoj mankas, kaj estas ebleco ke dua 
vakcinado estos per vakcinoj de alia produktanto, sed tio povas esti problemo.      

Diversaj vakcinoj estis faritaj lau malsamaj teknologioj, se oni miksas Ilin efekto 
duonig^as.  En kelkaj landoj oni komencis vakcinadon per rusaj kaj činaj vakcinoj kiuj 
oficiale ne estis aprobitaj en Europo.                 
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El  novaĵ-elsendoj  mi audis ke post vakcinado 17 % egale estis infektitaj, do 
vakcinoj ne protektas vin je 100%, sed plibonigas viajn šancojn travivi  malsanon.

Dum unua, printempa ondo de epidemio mortis plej ofte maljunuloj kun gravaj sanaj 
problemoj, en dua ondo eč sportistoj en meza ag^o, kiuj ne akceptis dang^eron grave, en 
tria ondo mortas multaj doktoroj kaj flegistinoj kiuj estas elčerpitaj en siaj fortoj.     

Estis terura informo pri usona ginekologo, kiu estis vacinita, kaj mortis trian tagon post
vakcinado. Pripensu, kio pór ví estas pli granda risko. 

Amike Olga.

11. Rivière (Francio) 
Thursday, January 21, 2021 1:16 AM

Kara Jasuo,
Mi legis kun intereso la raporton de tiu japano.
Fine, ĉio finiĝis bone : tre malmulte da personoj sur la vojo por iri al la vakcinejo, sufiĉe 
rapida vakcinado bone organizita. Fakte, mi ne komprenas kial oni timas tiun vakcinon kaj
kial la hezito esti vakcinita.
Ekde la komenco de tiu pandemio, la okcidentaj registaroj elektis protekti la maljunulojn. 
Ili haltigis la ekonomion malpermesante la cirkuladon de la personoj. Sed kiuj vere suferas
de tiuj malpermesaj reguloj ? La gejunuloj kaj nur la gejunuloj. Ili estas la parto de la socio
kiu pagas la plej « altan prezon » kvankam la koronviruso ne multe trafas ilin. Kaj ili 
ankoraŭ pagos longe post la malapero de la malsano. 
Kial maljunuloj rifuzus la vakcinadon, kiu, nuntempe, estas la sola rimedo por eliri el tiu 
pandemio ? Mi konsideras ke la vakcinado estas civitana devo, speco de danko al la 
gejunuloj kiuj, vole-nevole konsentis pri tiu sindonemo.
Amike. Martine Rivière

12. lowenstein, anna (Britujo) 
Thursday, January 21, 2021 1:09 AM

Kara Hori Jasuo,
Mi kaj Renato legis la artikolon kun intereso, ĉar fakte ni loĝas relative proksime al tiu 

japana kuracisto, kaj la pasintan dimanĉon Renato iris por esti vakcinita en precize la sama
centro al kiu iris tiu kuracisto la antaŭan tagon. (Mi ankoraŭ atendas mian vicon, kiu 
espereble alvenos baldaŭ.) Ankaŭ ni estis maltrankvilaj pro la neceso uzi la publikan 
transporton, sed tiu haltejo estas preskaŭ ĉe la norda fino de la linio, kaj do kutime la 
trajnoj en tiuj lastaj stacioj ne estas tre plenaj. Renato iris je 18.00 dimanĉe vespere, do 
ankaŭ por li la trajno estis preskaŭ malplena.

Mi vidas, ke vi hezitas, ĉu esti vakcinita. Mi konas plurajn kuracistojn en la Esperanto-
movado, kaj ili ĉiuj rekomendas ke oni estu vakcinita. Se tro multaj homoj rifuzos la 
vakcinon, ĝi ne bone funkcios, ĉar estos tro granda kvanto da homoj, kiuj ankoraŭ povos 
"gastigi" kaj transdoni la infekton. 
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Por bone funkcii, vakcino devas atingi grandan nombron da homoj, por ke la viruso 
formortu pro manko de gastigantoj. Demandu ekzemple opinion de Jose Antonio Vergaro, 
kiu estas kuracisto en ĉilia malsanulejo.
Kore, Anna

13. Roy McCoy (Kostariko) 
Thursday, January 21, 2021 12:58 AM

Saluton Jasuo,
La homo en Londono estis malbone informita kaj devus ne esti preninta la injekton. Ne 
eblas ghuste nomi ghin vakcino, char vera vakcino ghi ne estas. Oni ech neniam izolis la 
laudiran viruson, kies ekzisto do restas dubinda. La amasega kampanjo en la 
chefkomunikiloj konsistas el mensogoj, tra kiuj ne malfacilas vidi se oni nur uzas sian 
cerbon kaj konscias pri tio ke la komunikiloj mensogas. Reteni ajnan fidon en io ajn dirata 
en la chefkomunikiloj nun estas simple malsaghe, por ne diri stulte. Neniu prenu iun ajn el 
la nunaj "vakcinoj", pro iu ajn kialo. Bona kialo ne ekzistas.
Amike, Roy

14. Luz Vazquez (    ) 
Sent: Wednesday, January 20, 2021 11:43 PM

Kara, mi preferas naturan vakcinon.
Kio gxi estas?
Gxi konsistas en cxiama rilato kun la vivo, kun la naturo.
Ni vivas meze de oceano da virusoj, bakterioj ka la ceteraj ne videblaj stajxoj
tiom necesaj por la vivo en cxi tiu planedo.
La kuracistoj devus - anstataù nur sercxi kiel malaperigi malsanojn - 
esplori kial eksistas homoj kiuj ne malsanigxas.
Esplori tion kio kauzas sanon.
Tiel komencis la unuaj vakcinoj: Iu sagxa homo vidis, ke la camparanoj kiu havis bovinojn
ne akiris minescias kiun epidemion. La unuaj vakcinoj estis faritaj el bovina muko aù io 
tia.
En la hispana, la nomo jam indikas la devenon:
vaca (bovino) vacuna (vakcino)
Mi ne volas vakcinoj. 

Miny Massar (Nederlando) 
Sent: Wednesday, January 20, 2021 11:29 PM

Koran dankon. Li estas feliĉulo. Ni devas atendi.
Elkore Miny Massar,    Nederlando
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16. Нина Александрова (Rusio) 
Wednesday, January 20, 2021 10:47 PM

Kara kaj estimata sinjoro Hori Jasuo,
Dankon pro grava kaj aktuala raporto de japana esperantisto el Londono.
Mi loghas en Moskva regiono/ Rusio/ kaj volus esti inokulita kontrauh korona viruso.
Che ni bedauhrinde tio ne estas facila, vershajne pro ne suficha kvanto de vakcinoj ... 
Do la sperto de samideano el alia lando estas tre utila por ni cxiuj.
Sincere salutas vin
Kentash (Nina Aleksandrova)

17. Ludmila.Srbova (Ĉeĥio) 
Wednesday, January 20, 2021 9:27 PM

Kara Jasuo, mi ankoraǔ ne povos skribi al vi pri miaj spertoj, ĉar mi ĝis nun ne ricevis 
vakcinon. Mi ja mendis vakcinadon, sed ĝis nun mi ne havis eblecon, ĉar ĉe ni nun prefere 
estas vakcinataj gekuracistoj, geflegistoj kaj maljunaj homoj en la domoj por ili.

Mi volas demandi vin, ĉu ni povos tiun tekston de vi publikigi en nia E-gazeto Informilo?

Mi ĝis nun estas en ordo, sed mia nepo kaj lia edzino havas nun covidmalsanon, ankaǔ mia
nevo kaj lia edzino malsanis pro tiu viruso.

Kore salutas vin via ĉeĥa samideanino      Ludmila

18. Hanne Marie-Elise (Francio) 
Wednesday, January 20, 2021 9:11 PM

Saluton Jasuo, 

 Pri la Kontraŭ-Kaida Vakcino, mi ne estos vakcinita. Ĉi tiu vakcino estas danĝera; ĝi ne 
estis provita taŭge kaj sufiĉe longe. Ĉi tiu vakcino uzas GMO-teknikon, ĝi agos sur niaj 
genoj rekte en la kazo de la DNA-vakcino, nerekte en la kazo de la RNA-vakcino. Ĝi estas
tre danĝera kaj povas konduki al kancero kaj aŭtoimunaj malsanoj. Ni havas klarigojn en 
Francio donitaj de sciencistoj specialiĝantaj pri gentekniko en Youtube 

En la franca, franca subtitolo: 
https://www.youtube.com/watch?v=tYwCxe9gvQY&feature=youtu.be

En la franca, kun ANGLAJ subtekstoj : 
https://www.youtube.com/watch?v=73-oxZsSWQ0&feature=youtu.be

En la franca, kun HISPANA subtitoloj
https://www.youtube.com/watch?v=FfwXBBF4ibw&feature=youtu.be

Kore  ME Hanne
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19. Miomirka Kovacevic (Serbio) 
Wednesday, January 20, 2021 8:38 PM

Dankon, kara Jasuo, por chi tiu letero.
Estas grave por chiuj, ke scigi divesan veran sperton pri vakcinado.
Mi sendos tion al miaj espeantaj geamikoj.
El kore salutas vin kaj deziras bonan sanon,
Miomirka el Serbio

20. Henri Masson (Francio) 
Wednesday, January 20, 2021 8:29 PM

Kara Jasuo,

Persone mi ne fidas je vakcinado, precipe je la vakcino de Pfizer kiu estis jam kondamnita 
je grava monpuno de 2,3 miliardoj da dolaroj — https://www.reuters.com/article/us-pfizer-
settlement/pfizer-to-pay-2-3-billion-agrees-to-criminal-plea-idUSTRE5813XB20090902

Mi ne scias ĉu pli valoras la vakcino kiu estos uzata en Japanio sed jam mortis personoj 
post injekcio de Pfizer-vakcino en pluraj landoj, almenaŭ Norvegio kaj Francio.Homoj 
fidu unue pri sana nutrado kaj fortigo de la korpo por ke ĝi kapablu defendi sin kontraŭ 
malsanoj, ekz. en tiu kazo vitamino D, zinko, Omega 3 k.a.       Amike. Henri

21. John Loughran (Britujo)
Friday, January 22, 2021 1:00 AM

Saluton Jasuo-san
Dankon por sendi al mi la raporton de la japana esperantisto pri lia sperto de ricevi la 
vakcino kontraŭ Kovim-19 en Londono.

Ĉar mi ankaŭ loĝas en norda Londono, mi trovis lian raporton aparte interese. Liaj spertoj 
similegas tiujn de mia edzino, kiu ankaŭ estis vakcinita dimanĉe, la 16-a januaro en similaj
cirkonstancoj - pasintaj tra etaĝoj, inkluzive ekstere tendo, k.t.p. Ankaŭ ŝi sentis 
malgrandan doloron je la loko de injekto kaj sentis lacegon,  do enlitiĝis frue vespere.  Sed
poste, ŝi ne sentis aliajn kromefikojn. 
Ĉar mi estas pli juna ol ŝi (mi havas nur 74 jaron!), mi ankoraŭ atendas mian alvokon por 
ricevi la vakcinan procedon. Mi ne havas iujn ajn dubojn pri akcepti ĝin. Dum la pasintaj 
24-a horoj, en la Unuiĝinta Regno, 1,820 homoj, kiuj havis la koronaviruson dum la 
antaŭaj 28 tagoj, estis mortintaj; kaj poste kiam la komenco de la pandemio 93,290 estas 
mortintaj! Britujo havas la plej grandajn numerojn de mortoj en Eŭropo, mi kredas.

Saluton Jasuo,
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Bedaŭrinde, ŝajnas, ke la nombro de tage mortintuloj raportita hodiaŭ kiujn mi citis en mia
pli frua retmesaĝo estis eraro. Mi pensas, ke la vera nombro estas ĉirkaŭ 1290.
Pardonu min, mi petas.
Ĝis,    John Loughran

22.  HORI Jasuo (Japanio)
La 22an de januaro 2021

En Japanio, hieraŭa novaĵo diris, ke la ministro Kono fariĝos la ministro respondeca 
pri vakcinoj kaj laboros haste, sed vakcinado devintus esti antaŭkondiĉo por aranĝi la 
Olimpikojn. Kial la registaro ne preparis sin pli frue, de antaŭ kelkaj monatoj ? 

Oni diras, ke ĝi decidos taŭgan sistemon, ekzemple kie oni malfermos la provizorajn 
klinikojn, kiel kolekti stabanojn ktp. Tamen tiuj devas esti pretaj antaŭ monatoj, kaj kiam 
venos la vakcino, oni tuj komencu! Kiel malsaĝa ĝi estas.   

Mi scivolas, kial Japanio ne povas disvolvi japan-faritajn vakcinojn. Oni ne parolas pri 
japanaj produktoj. Japanio ŝajme estas unu el la plej progresintaj landoj, sed en efektiveco 
ĉu ĝi apartenas al subevoluintaj landoj ?

Japanio dependis de Pfizer en Usono, sed kiam la Ministerio pri Sano, Laboro kaj 
Bonstato negocis, ĝi ne sukcesis, kaj la kabineto mem negocis kaj sukcesis. La ĉefministro
fieris pro tio, sed ĉu tio estas fierinda afero?

Aziaj landoj komencis vakcinadon per ĉinaj vakcinoj. La hinda ĉefministro, la turka 
kaj filipina prezidantoj jam ricevis vakcinadon. Eble Japanio ne volas riverenci antaŭ 
Ĉinio, petante ĉinan vakcinon. Tamen, se la registaro vere pensas pri la vivo de la japanoj, 
ĝi devas peti al Ĉinio, klinante kapon al Ĉinio. Antaŭ kvindek jaroj, la japana registaro 
importis vakcinon kontraŭ polioviruso el Sovetunio, tiama japana malamiko. Aŭ ĉu la 
registaro ne fidas la ĉinan vakcinon, aŭ ĝi timis, ke se Japanio ricevos ĝin de Ĉinio, tio 
difektos la humoron de Trump ?

Respondo de s-ro Fuĵita al mia demando:
Kial japanio ne povas produkti mem la vakcinon?

Sinjoro Hori, ne mirinde.
Edukado por kuracistoj estas tre manbona en Japanio. Ĉar medicino progresas tagon 

post tago, kuracistoj devas studi por novaj scioj dum la resto de sia vivo. Tiurilate Japanio 
tute ne estas evoluinta lando!

Mi bone konas la situacion de ambaŭ landoj, ĉar miaj filoj fariĝis kuracistoj en Britujo.
En Japanio mankas edukado por kuracistoj aŭ kvalifikaj ekzamenoj por kuracistoj. La 
hodiaŭaj japanaj kuracistoj ne studas. Tio ĉi rilatas al la ĉi-foja problemo pri vakcina 
disvolviĝo. Ĉi-foje ne ekzistas alia rimedo por Japanio krom peti de la progresintaj landoj 
la koronavirusan vakcinon kaj importi ĝin.

Vakcinoj estas produktitaj en farmaciaj kompanioj, kiuj dungas kuracistojn. Kiam la 
medicina nivelo estas malalta, ili ne povas krei vakcinojn. Tio estas la japana situacio. 
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Nun Britujo klopodas vaste inokuli homojn per vakcino de Pfizer kaj Astra Zeneca, sed
la nombro de infektitoj kaj mortintoj ne reduktiĝas. Britujo havas ĉirkaŭ 66 milionojn da 
loĝantoj, kio estas pli malgranda ol la loĝantaro de Japanio. Ĝis la 21-a de januaro, 2021, 
la nombro de infektitoj estis 3.543.646 kaj la nombro de mortintoj estis 94.580, kio estas 
tre grava stato.

Japanio Britujo
Loĝantaro  127 milionoj 66 milionoj
Infektitoj  357.733 3.543.646
Mortintoj  4994 94.580

Kio estas necesa por komenci vakcinadon ?
La japana regsitaro ĵus komencis preparadon por vakcinado. Tra malfrue.

La plano:
  Fino de februaro: al 20 mil homoj, kiuj laboras en hospitaloj
  Marto: 36 milionoj da maljunaj homoj
  Aprilo: 8.2 milionoj da homoj, kiuj havas kronikajn malsanojn kiel diabeton, altan 

sangopremon, kormalsanon ktp.
  Majo: 2 milionoj da laboristoj en malsanulejoj
  Poste al aliaj homoj.
Kion oni bezonos?
  1. 10 mil inokulejoj
    Tio signifas “unu inokulejo por 12700 homoj”. Multaj maljunuloj havos malfacilon 

viziti ĝin.
  2. Kuracistoj, flegistoj kaj aliaj
    Mankas kuracistoj kaj flegistoj en tiu kriza situacio. Ĉu oni povos kolekti suĉicajn 

stabanojn?
  3. Fridujoj kaj seka glacio por teni vakcinon je la temperaturo de minus 70 gradoj. 

Japanaj kompanioj produktas tiujn fridujojn kaj vendas al aliaj landoj, sed ankoraŭ 
ne venis mendo de la japana registaro.

Lastatempe produktokvanto de seka glacio malpliiĝis. Do la registaro devas mendi 
pli frue, sed ĝi ankoraŭ faris nenion.

  4. Vakcino el Usono
     Sed estas ne klare, ke la registaro povos importi sufiĉe da vakcino.
Por ricevi vakcinon   Ni devos mendi.
 
Kial mi ne volas ricevi la vakcinon ?
   Al mia raporto venis kelkaj mesaĝoj demandantaj, kial mi ne volas la vakcinadon.
1. Mi ne tre fidas okcidentan medicinon. Antau 15 jaroj mi ŝatis vizit hospitalon, sed poste 
mi konatiĝis kun orienta medicino, precipe kun la terapio de korpovarmigo. Ekde tiu tago 
mi komencis varmigi mian suban korpon, banante nur la suban korpon, surportante 5 
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ŝtrumpetojn kaj de unu jaro varmigante miajn peidojn en lito per vjetnama varmigilo, kaj 
tiamaniere preskaŭ neniam vizitis hospitalojn dum la pasintaj 15 jaroj, krom dentisto, kiu 
purigas miajn dentojn.
2. Dum tiuj jaroj mi preskaŭ neniam prenis medikamenton, nek ricevis gripan vakcinon. 
Mi neniam suferis gripon, nur estante iom malvarmuma.
3. Mi ne fidas vakcinojn. Mi legis ofte pri la suferantoj pro vakcino, ekzemple junulinoj, 
kiuj suferas pro kromefikoj de kontraŭkancera vakcino al utero kaj de homoj suferantaj pro
vakcino al hepatito. Ĉu vere estas sekuraj kaj efikaj? 

Tiuj kontraŭkoronavirusaj inokulitoj diras, ke la kromefiko estas eta, sed ĉu ĝi ne estas 
kaŝita nun kaj poste ĝi ne aperos? Troviĝas multaj okazoj en nia historio, ke medikamentoj
tiutempe ŝajnis esti sekuraj, kiuj poste estas trovitaj venenaj. Tial mi evitas preni 
artefaritaĵon en la korpon plej eble.
4. Multaj japanoj ne volas manĝi produktaĵojn el Usono kaj Ĉinio. En tiuj landoj oni uzas 
multe da agrikulturaj medikamentoj. Mia edzino neniam aĉetas bovaĵon el Usono kaj 
neniam aĉetas legomojn el Ĉinio. Mi ne fidas same medikamentojn el tiuj landoj.
   Vivante tiamaniere, mi kredas, ke mi havas sufiĉan imunecon kontraŭ la korona viruso. 
Mi atente vivas. Se mi infktiĝos kun la viruso kaj mortos, tio estas mia sorto. Tion mi 
akceptos.

23.  Enrique Ellemberg (Usono)
Friday, January 22, 2021 5:56 AM

Kara HORI Jasuo
Mi legis vian raporton, dankon. Nun, mia vidpunkto:
Mi ne povas kompreni kiel tiom multe da homoj ne volas esti vakcinitaj.
Kiam mi iris al la elementa lernejo ... antaŭ 75 jaroj, neniu estis permesataj eniri la 
lernejon sen la atestilo pri vakcinoj. Kiam mi estis 10 jara, aperis poliomelito ... tio signifis
unu plian vakcinon.
Multaj tiuj gravaj malsanoj malaperis ĉar homoj devis akiri vakcinojn. Hodiaŭ mi ne 
komprenas kiel homoj preferas morti pro la viruso, anstataŭ havi la vakcinon.
Hieraŭ mi parolis kun filipinino kiu loĝas en San Francisco. Ŝi diris al mi ke ŝi ne prenos 
la vakcinon, kaj volis ke mi ankaŭ ne prenu ĝin. Inter aliaj aferoj, ŝi diris ke viro mortis 
post ricevo de la vakcino. Mi diris ke mi ne vidis tion en la TV-novaĵoj. Ŝi diris ke eble tio 
okazis en Filipino. Eble ... eĉ se mi ne kredas tion. Eble li mortis pro alia malsano, post 
kiam li prenis la vakcinon. Eble tio estas tute falsa novaĵo.
Se tio veras ... unu homo mortis pro la vakcino ... du milionoj da homoj mortis pro la 
viruso ... 416 000 en Usono.
En Usono cirkulas multege da falsaj novaĵoj. Mi ne komprenas kial oni dissendas tiujn 
novaĵojn. Mi kredas ke multaj homoj kiuj estas kontraŭ vakcinado, aŭskutas tion de 
religionuloj. La religianoj ne bezonas vakcinojn ... ĉar la Dio protektas ilin ...Dume kelkaj 
pastroj jam mortis, post kontraŭ-leĝa religia servo sen protekto.
Mi jam havas rendevuon por akiri la vakcinon ĉi tiu lundo, la 25-an de januaro. Mi certe 
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estos tie por ricevi ĝin. Dume, mi pasos la tutan tempo sola en mia domo.  Dankon pro via 
raporto.
Bondeziras vin  Enrique Ellemberg el Fremont, California, Usono
http://esperantofre.com/faktoj/kiale.ht
m  http://esperantofre.com/vesperto/vedeveno.htm

24. Dr. Christoph Klawe (Germanio)
Friday, January 22, 2021 2:18 AM

Kara Jasuo,
je la du tagoj de la unua semajnfino de la nova jaro en mia hospitalo ni vakcinis 

preskaŭ 1000 kunlaborantoj (gekuracistoj kaj geflegistoj) per la unua dozo de la 
BionTech/Pfizer mRNA-vakcino. Mi antaŭe detale informiĝis pri la pionira efikmaniero 
kaj la granda baza esplorlaboro, kiu estis publikigita en unu el la plej fidindaj kaj seriozaj 
medicinaj fakĵurnaloj, la „New England Journal of Medicine“. Mi entute ne trovis 
kontraŭargumenton kontraŭ esti vakcinita. Fakte, ni iom dubis pri eblaj malagrablaj 
kromefikoj, kies plej ofte en la NEJM-artikolo raportitaj estis laceco por kelkaj tagoj post 
la injekto kaj milda febro. Sed tiaj ĉe neniu el ni okazis. Ni nur sentis tre bone tolereblan 
doloreton je la loko de la injekto por unu-du tagojn poste, simile al la efiko post ekz. gripo-
vakcinado. Do ĉe ni, junaj kaj maljunaj homoj, la vakcinado estis tre bone tolerebla. En la 
NEJM-artikolo estis raportita, ke kromefikoj eĉ estas malpli gravaj ĉe maljunaj personoj. 
Nia 93-jaraĝa najbarino entute ne sentis ion poste kaj restis tute sana. Laŭ la efikmaniero 
de la vakcino iaj misteraj, estontaj kromefikoj ne verŝajne aperos - oni laŭ mia opinio oni 
do ne devas timi ilin. Vakcinado estas la plej grava paŝo al fino de la pandemio.
Christoph (Prezidanto de la UMEA)

25. Mpathik wagle (Nepalo, nun loĝanta en Usono) 
Friday, January 22, 2021 1:57 AM

Tre kara HORI san,
Mi esperas, ke vi fartas bone kun via familio.
Mi legis vian raporton tio kio ege kortusis min. La situacio en Londono estis terure 
malfacila. Kvankam, li sukcesis recevi korona vakcinon. 
Homoj rajtas decidi pri sia sano aŭ vivo. Tamen, laŭ mia opinio vakcinado kontraŭ la 
korona viruso estos bona por homaro en la mondo. Mi volas ricevi ĝin kaj atendas bonan 
tempon. 

En la mondo troviĝas tiuj, kiuj ne volas zxi maskon kaj ne volas havi vakcison kontraŭ 
la viruso. Fakte, tio ankaŭ estas hobio kaj rajto de homaro. En restoracio oni povas vidi 
menuon kaj la gastoj mendas nur kelkajn manĝaĵojn sed ne ĉion. Tio ne eblas kaj kostas 
multekosta. Do, tio estas vivo, kaj tion ni devas kompreni. 
Kun sincerajn salutojn,
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Amike, d-ro Mukunda Pathik
Aldone:
Mi volas noti, ke oni diris al mi pri la tempo por vakcinado - " post 21 tagoj homoj povas 
havi duan aŭ la lastan vakcinadon senprobleme".

26. Bart Demeyere (Belgio)
Friday, January 22, 2021 7:24 PM

Kara Jasuo,
Estas tre tre grave lasi sin vakcini. Krom se la propra imunsistemo ne bone funkcias au oni
havas specifan psikan malsanon, estas neniu bona kialo por ne lasi sin vakcini. Se oni 
havas alergion kontrau vakcinsubstanco, oni atendu alian vakcinon. Mia filo preskau certe 
sxvenos cxe la injektado, li ja perdis konscion cxe cxiuj pasintaj, sed li tamen lasos sin 
vakcini. Kovimo estas terura malsano, gxi ne nur kauzas multajn mortojn, sed estas terura 
maniero por morti: oni sufokas kaj tre ofte sola pro infektdangxero. Oni ne volu ke tio 
okazu al iu, ankau ne al la postrestuloj. Cxiu havas la moralan devon helpi forigi tiun 
malsanon. Teni distancon de aliaj homoj estas tre grava, sed la sxanco ke ni tiel forigos la 
malsanon estas neglekteble malgranda kaj tion ni ne volas por la resto de nia vivo, estas 
jam multaj kiuj havas psikajn kaj/au financajn problemojn. Ni nur havas sxancon per 
vakcinado. Kaj nur se multegaj homoj estos vakcinitaj, vere multegaj. Antau la kronvirusa 
tempo mi cxiam legis ke por grupa protekto oni bezonas vakcini 95% de la homoj au pli. 
Mi ne audis pri kovimo sed mi supozas ke oni nun ne kuragxas diri tion, cxar eble homoj 
ne lasus sin vakcini cxar ili pensas ke oni ne sukcesos tion. Sed malpli ol 95% jam helpos, 
kaj cxiu homo pli kiu estas vakcinita pli helpos. Estas cxies respondeco. Lasu la 5% 
nevakcinitaj al la homoj kun imunaj kaj psikaj malsanoj. Ankau sciu ke la efikeco de la 
vakcinoj ne estas perfektaj. Se vakcino havas efikecon de 95%, tio signifas ke 5% de la 
vakcinitaj homoj ankorau povas havi la malsanon. Do se vi ne lasas vakcini vin, vi ne nur 
endagxerigas vin mem, sed ankau la homojn kiuj faris kion ili devis fari. Kaj inverse, se vi 
estas vakcinita, vi tamen evitu homojn kiuj ne estas vakcinitaj. Mi kaj mia koramikino, kiu
estas hejmkuracisto, ne lasos kontrauvakcinulojn en nia domo kaj ne vizitos tiajn homojn. 
Ne nur cxar ili povus infekti nin, sed ankau cxar ni ne sxatas havi kontakton kun homoj 
kiuj ne zorgas pri sano de aliaj homoj. Kaj ni esperas ke estos multaj tiaj homoj, ke estos 
pli da premo al la homoj por esti bona homo.
Salutas, Bart
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