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Eficiența vaccinului anti-COVID,
testată de cercetătorii covăsneni
cu kit-ul de anticorpi produs
la Sfântu Gheorghe

facebook.com/covasnamedia
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EDITORIAL. De ce nu ne vaccinăm?!
Este o întrebare la care nu am răspuns. O tanti de la piaţă de la
care am cumpărat oarece bunătăţi de Paşti m-a întrebat dacă mam vaccinat. I-am spus că da. „Şi eu mă duc mâine, şi şeful meu sa vaccinat, trebuie, că altfel e de rău. Unora le e frică, da nu ştiu de
ce, când eram mici ne făceau vaccinuri de tot felul şi nimeni nu
zicea nimic, nu te puteai pune contra”... O precupeaţă responsabilă

şi inteligentă. Nu e nevoie de studii superioare ca să fii inteligent şi
să ai bun simţ.
Pentru că e o chestie de bun simţ să înţelegi că vaccinul te protejează, nu-ţi face rău, că niciun guvern de pe lumea asta nu are
vreun interes să te trimită cu bună ştiinţă la moarte prin vaccinare.
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