
Osoby, które przeżyły COVID-19, mają 
otrzymać „paszporty odporności”

Jak podaje ZeroHedge, jest planowane wprowadzenie na całym świecie certyfikatów odporności na COVID-19. Mają
one być wydawane przez rządy państw dla tych osób, które były chore i dla personelu medycznego. Jak podają eksperci
organizm osób, które były zarażone koronawirusem i wyzdrowiały wytworzył przeciwciała, które mogą służyć do walki z
wirusem. Zakłada się, że te certyfikaty mogą być czymś w rodzaju listu żelaznego, który pozwoli im przemieszczać się
bez ograniczeń nawet w miejscach objętych kwarantanną.

Mike Stewart wezwał gubernatora Tennessee Billa Lee do wprowadzenia „Certyfikatu odporności” dla osób udzielających
pierwszej pomocy i pracowników służby zdrowia. Stwierdził, że osoby, które mają przeciwciała i są odporne na wirusa,
powinny zostać przeniesione na linię frontu do walki z nim.

Pierwsze  takie  rozmowy odbyły  się  już  w  Wielkiej  Brytanii.  Rząd  planuje  wprowadzić  paszporty  immunitetowe  dla
Brytyjczyków, aby ludzie posiadający taki dokument mogli bez ograniczeń poruszać się, wrócić do normalnego życia i do
pracy.

Minister zdrowia Matt Hancock na konferencji prasowej w Downing Street oświadczył „(Certyfikat odporności) jest ważną
rzeczą, którą będziemy robić i którą przygotowujemy, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, jeżeli chodzi o naukową stronę
analizy odporności na COVIT-19”.

Natomiast rzecznik premiera Borisa Johnsona powiedział, że Wielka Brytania dołoży wszelkich starań, aby paszporty
odpornościowe stały się rzeczą realną. 

We Włoszech konserwatywny prezydent północno-wschodniego regionu Veneto zaproponował paszport odporności dla
osób, które posiadają przeciwciała i które wskazują, że są odporne na wirusa.

Były premier Matteo Renzi paszport odporności nazwał „Przełęczą Covit” i przepustką do powrotu do normalnego życia.

Tego typu paszporty już wkrótce mogą stać się rzeczywistością, ponieważ jak mówią niektórzy eksperci, ten wirus może
pozostawać znacznie dłużej wśród nas, niż wielu się spodziewało.

Bill Gates 24 marca, udzielając 50-minutowego wywiadu Chrisowi Andersonowi na temat przyszłości w świecie post-
koronawirusowym, powiedział: "W końcu będziemy musieli mieć zaświadczenia o tym, kto jest osobą odzyskaną, a kto
jest  osobą  zaszczepioną  …" "W końcu pojawi  się  cyfrowy dowód  odporności,  który  pomoże  w otwarciu  drogi  do
globalnego systemu." 
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Teraz masz dwie możliwości:
– uśmiechnąć się i zamknąć tę stronę
– udostępnić to dalej by ktoś inny także mógł przeczytać
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