
LUKA W SZCZEPIENIACH POWAŻNIE
WPŁYWA NA ŚWIATOWĄ TURYSTYKĘ

Branża turystyczna jest ściśle powiązana z całym światem. Fakt, że
niektóre kraje są znacznie bardziej zaawansowane pod względem
liczby szczepień, powoduje nowe nierówności i uniemożliwia
ogólnoświatową poprawę sytuacji w turystyce.

Szczepienie przeciwko Covid jest obecnie niezbędne do podróżowania w roku 2021 i z pewnością
będzie jeszcze w roku 2022. Światowa społeczność podróżników jest w tej kwestii w miarę zgodna,
choć oczywiście nadal istnieje wiele różnic w kształtowaniu przepisów dotyczących podróżowania.

Ale "zaszczep się, aby podróżować" to za mało, bo problem jest o wiele bardziej złożony: nie
wystarczy osiągnąć określonych wskaźników szczepień w poszczególnych krajach - jeśli nie uda się
ich osiągnąć w innych krajach, grozi nam podobny scenariusz jak w przypadku wariantu delta, który
szczególnie mocno szalał w krajach, które wcześniej były dobrze odizolowane, ale miały niski poziom
szczepień.

Ale właśnie w tym miejscu otwierają się ogromne luki. W krajach trzeciego świata odsetek
zaszczepionych (w pełni zaszczepionych) wynosi około 3 procent. W przeciwieństwie do tego, w tak
zwanych "krajach bogatych", gdzie odsetek zaszczepionych wynosi już średnio 60 procent, znajduje
się ponad 870 milionów dawek szczepionek, z których szacunkowo 241 milionów wygaśnie do końca
roku - bez żadnego planu ich redystrybucji. Tak więc, około rok po tym, jak firmy farmaceutyczne
rozpoczęły dystrybucję szczepionek Covid, jasne jest, gdzie szczepionki przede wszystkim się
podziały. A ta "luka w szczepieniach" oznacza nie tylko zagrożenie dla zdrowia krajów trzeciego
świata, ale także wolniejszą odbudowę gospodarki i światowej turystyki.

Coraz więcej krajów otwiera swoje granice dla osób zaszczepionych i wyleczonych (lub nawet
przebadanych). Jednak w krajach, gdzie ogół ludności nie ma dostępu do szczepień, należy obawiać
się nowych fal zachorowań na świdrowicę - zwłaszcza tych z nowymi wariantami. Jeśli poziom
szczepień pozostanie tak niski w wielu krajach, bardziej prawdopodobne jest, że rozwiną się nowe
warianty - w tym "warianty budzące niepokój", takie jak wariant delta - które mogą przedłużyć
pandemię i stanowić zagrożenie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.

Przemysł turystyczny jest niezwykle ważny, zwłaszcza w wielu krajach drugiego i trzeciego świata,
ale jego odbudowa jest spowolniona z powodu różnic w szczepionkach, którym można zapobiec. To z
kolei może mieć negatywne skutki dla branży turystycznej na całym świecie, w tym w "krajach
pierwszego świata". Krótko mówiąc, jeśli nie zostanie zagwarantowana równość szczepionek,
ożywienie światowej turystyki będzie zagrożone, ponieważ nadal będzie istniała niepewność co do
tego, co może nadejść - co z kolei wpłynie na zaufanie klientów końcowych.
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