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ЕТИКЕТИ COVID-19 ВАКСИНА КОРОНАВИРУС РУСИЯ

СВЯТ

CNN: Русия успя преди всички, пуска
ваксина срещу КОВИД-19 с
фантастична ефективност

„Разработваната в Русия ваксина срещу коронавируса създава имунитет у
всички доброволци“.

Това съобщи в интервю за Си Ен Ен ръководителят на Руския фонд за преки
инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, предава БГНЕС

„Мога да кажа от първо лице, че 100 процента от доброволците са изработили
имунитет на 21-я ден (от въвеждането на ваксината). Той се удвоява след
втория опит. 100 процента от животните също са изработили имунитет“,
каза Дмитриев.

Той съобщи още, че над 20 страни са демонстрирали интерес към руска ваксина.
По-рано руски представители заявиха пред медията, че става дума за дата 10
август или по-рано за одобрение на ваксината, която е създадена от
московския институт „Гамалея“. Тя ще бъде одобрена за обществено ползване,
след като най-напред я получи здравен персонал.

Руските учени твърдят, че ваксината е била разработена бързо, тъй като е
модифицирана версия на създадена вече ваксина за борба с други заболявания.
Руското министерство на отбраната казва, че руски войници са служили като
доброволци в човешките изпитания. Руските официални служители твърдят,
че утвърждаването на лекарството върви бързо заради глобалната пандемия и
самия тежкия проблем с коронавируса в Русия. В момента страната има повече
от 800 000 потвърдени случая.

“Нашите учени се съсредоточиха не върху това да бъдат първи, а върху
защитата на хората“, каза Дмитриев. Ваксината използва човешки
аденовирусни вектори, които са превърнати в по-слаби, за да не се
размножават в организма. За разлика от повечето ваксини в развитие, тя
разчита на два вектора, а не на един и пациентите ще получат двойно по-силен
помощник срещу вируса. По-рано този месец Кремъл отрече обвиненията, че
руски шпиони са проникнали в американски, канадски и британски научно-
изследователски лаборатории, за да откраднат тайни за разработване на
ваксини.

Руски официални представители отрекоха също сведения, че членовете на
политическия и бизнес елит на страната, включително руския президент
Владимир Путин, са получили ранен достъп до ваксината.
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Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да
се бори с руските
агресори

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави

Кисинджър: Русия е
била част от
европейската история
цели 500 г.. Тя е била
участник в едни от
най-големите победи в
европейската история

Генерал Филип
Брийдлав призова
Украйна да взриви
Кримския мост

Медведев: Светът
започна да се
съобразява с нас,
както със СССР или
повече

Путин: Санкциите
срещу Русия могат да
доведат до
„катастрофални
последици“

Американският
институт за
изследване на войната:
Русия се готви за
голяма офанзива в
Украйна

Путин: Това е начало
на кардинално
скъсване със
световния ред по
американски образец

Путин: Западът иска
да се бие с нас до
последния украинец и
изглежда, че всичко
върви към това
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Последни публикации

Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да се
бори с руските агресори
12.07.2022

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави
11.07.2022

Кисинджър: Русия е била
част от европейската
история цели 500 г.. Тя е
била участник в едни от
най-големите победи в
европейската история
11.07.2022

Генерал Филип Брийдлав
призова Украйна да
взриви Кримския мост
10.07.2022

Медведев: Светът
започна да се съобразява
с нас, както със СССР или
повече
10.07.2022

Още публикации

Лавров: Политиката на
САЩ цели да заличи
историческата памет
на българите
06.07.2022

Русия за отношенията с
България: Едно от най-
ниските нива за цялата
ни дълга обща история
07.07.2022

Путин: Западът иска да
се бие с нас до последния
украинец и изглежда, че
всичко върви към това
08.07.2022

Генерал Филип Брийдлав
призова Украйна да
взриви Кримския мост
10.07.2022

Путин: Санкциите
срещу Русия могат да
доведат до
„катастрофални
последици“
09.07.2022

Путин нареди на
руските войски:
Засилете офанзивата в
Донецк
05.07.2022

Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да се
бори с руските агресори
12.07.2022

Путин: Това е начало на
кардинално скъсване със
световния ред по
американски образец
08.07.2022

Медведев: Светът
започна да се съобразява
с нас, както със СССР или
повече
10.07.2022

Американският
институт за изследване
на войната: Русия се
готви за голяма
офанзива в Украйна
09.07.2022

Москва: САЩ трябва да
помнят, че Русия има
какво да си връща
обратно, например –
Аляска
07.07.2022

Медведев: Изправянето
на Русия пред съд може
да доведе до ядрена война
06.07.2022
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