
Great Barrington Declaration -
naukowcy kontra WHO

Ponad  9000  naukowców  i  badaczy  związanych  ze  zdrowiem,  23000  praktykujących  lekarzy,  oraz  400000  osób
prywatnych, do dnia 13/10/2020 podpisało się pod Declaración de Great Barrington, przedstawioną światu przez trzech
najbardziej prestiżowych epidemiologów w USA.
Wspomniana deklaracja kwestionuje kryteria ustalone przez WHO promujące odosobnienie i zastosowania lockdown
jako remedium na pokonanie pandemii Covid19. Równolegle ukazuje tragiczną perspektywę kontynuacji  tej linii. Ten
nowy  dokument  uzupełnia  ogólnoświatową  reakcję  ważnych  kręgów  naukowych  i  medycznych,  które  podają  w
wątpliwość obrany kierunek działania przeciwko pandemii i który już zaczyna być uważany za stanowczą odpowiedź
społeczności  naukowej  i  medycznej  przeciwko  zbiurokratyzowanej  i  czysto  politycznej  działalności  WHO.

Great Barrington Declaration  brzmi następująco: 

"Jako  epidemiolodzy  chorób  zakaźnych  i  naukowcy  zajmujący  się  zdrowiem  publicznym  mamy  poważne  obawy
dotyczące niszczącego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne dominujących polityk walki z COVID-19, proponując
jednocześnie podejście nazwane „Ukierunkowaną Ochroną” („Focused Protection”).
Wywodząc się  zarówno z lewicy,  jak i  prawicy,  a ponadto z  wszystkich części  Świata,  poświęciliśmy nasze kariery
ochronie  ludności.  Aktualna  polityka  lockdownu  powoduje  dewastujące,  krótko-  i  długoterminowe  następstwa  w
dziedzinie zdrowia publicznego. Przykładowe konsekwencje obejmują obniżoną częstotliwość szczepienia dzieci, coraz
gorsze skutki chorób układu krążenia, mniej badań przesiewowych w kierunku nowotworów i pogarszające się zdrowie
psychiczne, co prowadzi do jeszcze większego wzrostu śmiertelności w najbliższych latach, przy czym największy ciężar
będą musieli udźwignąć przedstawiciele klasy pracującej oraz młodszej części społeczeństwa. Trzymanie uczniów poza
szkołami to ogromna niesprawiedliwość.
Utrzymywanie  wspomnianych  środków  do  czasu  wynalezienia  szczepionki  spowoduje  nieodwracalne  szkody,
nieproporcjonalnie krzywdząc tych, którzy są najmniej uprzywilejowani społecznie.
Na szczęście, nasza wiedza na temat wirusa ciągle się poszerza. Wiemy, że ryzyko śmierci z powodu COVID-19 jest
ponad tysiąckrotnie większe u osób starszych i schorowanych niż u młodych. W rzeczy samej, dla dzieci COVID-19 jest
mniej niebezpieczny niż wiele innych zagrożeń, włączając w to grypę.
W  miarę  budowania  się  odporności  w  ramach  populacji,  spadnie  ryzyko  infekcji  u  wszystkich,  w  tym  najbardziej
narażonych. Wiemy, że wszystkie populacje ostatecznie osiągają odporność stadną, a więc taki stan, w ramach którego
wskaźnik nowych infekcji jest stabilny – i że proces ten może być wspomagany przez szczepionkę (choć nie jest od niej
uzależniony).  Naszym  celem  powinno  zatem  być  zminimalizowanie  śmiertelności  i  szkód  społecznych  do  czasu
osiągnięcia odporności stadnej.
Najpełniejsza współczucia postawa, która bilansuje ryzyko i zysk osiągnięcia odporności stadnej, oznacza pozwolenie
tym, u których ryzyko śmierci jest minimalne, aby żyli normalnie i wypracowali odporność na wirusa drogą naturalnej
infekcji,  przy  jednoczesnym  zabezpieczeniu  tych,  którzy  są  najbardziej  narażeni.  Nazywamy  to  „Ukierunkowaną
Ochroną”.
Przyjęcie środków mających na celu ochronę najbardziej narażonych powinno być głównym celem polityki zdrowotnej w
zakresie przeciwdziałania COVID-19. Tytułem przykładu, domy opieki powinny korzystać z personelu, który nabył już
odporność, a także wykonywać częste testy PCR innych pracowników oraz wszystkich odwiedzających. Rotację kadr
należy zminimalizować. Emerytom mieszkającym we własnych domach powinno się dostarczać zakupy i  niezbędne
przedmioty do mieszkań. Kiedy to możliwe, powinni się spotykać z bliskimi raczej na zewnątrz niż w pomieszczeniach.
Kompleksowa  i  szczegółowa  lista  środków,  w  tym  metod  postępowania  z  wielopokoleniowymi  gospodarstwami
domowymi, może zostać przyjęta i pozostaje w zasięgu możliwości ekspertów zajmujących się zdrowiem publicznym.
Osobom, które nie są szczególnie narażone, powinno się natychmiast pozwolić na powrót do normalnego życia. Proste
zasady higieny, takie jak mycie rąk i pozostawanie w domu, kiedy czujemy się chorzy, powinny być przestrzegane przez
wszystkich, aby obniżyć próg potrzebny do osiągnięcia odporności stadnej. Szkoły i uniwersytety powinny być otwarte na
nauczanie stacjonarne. Należy przywrócić zajęcia dodatkowe, takie jak wychowanie fizyczne. Młodzi dorośli należący do
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grupy niskiego ryzyka powinni pracować normalnie, a nie z domu. Restauracje i inne przedsiębiorstwa powinny zostać
otwarte. Należy wznowić działalność w zakresie sportu, sztuki, muzyki i innych wydarzeń kulturalnych. Osoby, które są
bardziej narażone, będą mogły brać dobrowolny udział w tych wydarzeniach, podczas gdy społeczeństwo jako całość
będzie się cieszyć ochroną zapewnioną bardziej wrażliwym przez tych, którzy zbudowali już odporność stadną.
W dniu 4 października 2020 roku niniejszą deklarację opracowali i podpisali  w Great Barrington, Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej:
Dr. Martin Kulldorff, profesor medycyny na Uniwersytecie Harwarda, biostatysta i epidemiolog, specjalizujący się w
wykrywaniu i śledzeniu epidemii chorób zakaźnych oraz ocenie bezpieczeństwa szczepionek.
Dr.  Sunetra  Gupta,  profesorka  na  Uniwersytecie  Oksfordzkim,  epidemiolożka  specjalizująca  się  w  immunologii,
opracowywaniu szczepionek oraz modelowaniu matematycznym chorób zakaźnych.
Dr.  Jay  Bhattacharya,  profesor  na  Wydziale  Medycyny  Uniwersytetu  Stanforda,  lekarz,  epidemiolog,  ekspert  w
dziedzinie  ekonomiki  zdrowia  i  polityki  zdrowotnej,  zajmujący  się  chorobami  zakaźnymi  oraz  wrażliwymi  grupami
społecznymi"

Do chwili obecnej pod tą deklaracją podpisało się wielu lekarzy, naukowców z dziedziny medycyny, a także wiele osób
prywatnych, które nie zgadzają się z narzucaną nam polityką walczenia z wirusem. Wirus jest, ale zastosowanie środki
są niewspółmierne w stosunku do zagrożenia. Panika i emocje są najgorszymi doradcami, a w takich sytuacjach jest
wskazany rozsądek. Takie właśnie działanie proponują twórcy tej  deklaracji.  Dlatego,  jeżeli  popierasz tę deklarację,
wejdź na stronę web Declaración de Great Barrington https://gbdeclaration.org, podpisz ją i dołącz do tej rzeszy ludzi z
całego świata, którzy już to zrobili.

Razem możemy powstrzymać ten nieuzasadniony szał pandemiczny 

Udostępnij ten tekst dalej po to aby ktoś inny także mógł przeczytać
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