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WHO berömmer Kuba för dess insatser mot Covid

WHO berömmer Kubas insatser mot Covid
Världshälsoorganisationen WHO framhöll i onsdags Kubas arbete för att bekämpa Covid-19. Man nämnde också Kubas produktion
av egna vaccin.
Genom sin generalsekreterare, etiopiern Tedros Adhanom Ghebreyesus berömdes de kubanska insatserna. Han tackade på Twitter
för mötet han haft med Kubas FN-representant i Geneve, Juan Antonio Quitanilla. Han visade också intresse för möjligheten att
investera i den kubanska tillverkningen av vaccin och betydelsen av att begränsa och hejda spridningen av Sars-Cov-2.
Trots USA:s ekonomiska och politiska angrepp, som utnyttjar pandemin för att ytterligare skärpa blockaden och öka problemen för
befolkningen, har Kuba med sitt hälsovårdssystem som ger gratis vård till alla, kunnat bemöta Covid-19.
Landet skapade också fem vaccinkandidater varav tre redan är certifierade som vaccin. Vaccinationsprogrammet går snabbt framåt,
bland de snabbaste i världen. Ca hälften av befolkningen har fått minst en dos och 28 procent är fullvaccinerade.
Cubainformacion 210827
Organización Mundial de la Salud exaltó labor de Cuba contra la COVID-19
SOLIDARITET!
HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!
Nu driver vi kampanjen ?en miljon kanyler till Kuba?, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.
GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 ? 0 ELLER Swish 123 182 37 72
Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!
Bli medlem i Svensk-Kubanska!
Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)
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