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DOMESTIC

Herd immunity must be achieved by
transmitting the virus

 Árni Sæberg writes  August 8, 2021 12:13 PM

Þórólfur Guðnason is the epidemiologist of Iceland

The epidemiologist believes that it is now necessary to try to achieve herd immunity to the
coronary virus by letting it continue, but to try to prevent serious illness by protecting
vulnerable groups. He says the goal at this point cannot be to eradicate the virus from society.

One and a half months after the abolition of all domestic operations, a record number of people
have been diagnosed infected in recent weeks, despite the fact that the majority of the
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have been diagnosed infected in recent weeks, despite the fact that the majority of the
population has been vaccinated.

Þórólfur Guðnason sagði í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun að vonbrigði séu að hjarðónæmi
hafi ekki náðst með bólusetningu. Hann segir að einungis ein önnur leið sé fær til að ná
hjarðónæmi, að leyfa veirunni að dreifast um samfélagið.

We need to allow the virus to develop he…

Þórólfur segist hafa talað um það frá upphafi faraldurs að kórónuveiran stökkbreyttist. Það
hefur nú gerst með komu Delta-afbrigðisins yfir landamærin.

Hann segir þó að bólusetningin hafi ekki verið til einskis. „Bólusetningin hefur komið í veg fyrir
alvarlega veikindi, það er ekki nokkur spurning um það,“ segir Þórólfur.

Þórólfur segir að bregðast þurfi við því hversu margir smitist eftir bólusetningu. „Við þurfum
bara að stokka upp spilin og leggja upp ný plön,“ segir hann.

„Við getum í raun og veru ekki gert annað,“ segir Þórólfur aðspurður að því hvort leyfa verði
sjötíu til áttatíu þjóðarinnar að smitast til að ná hjarðónæmi.

Endurbólusetja þur� suma
Þórólfur segir að forgangsverkefnið sé núna að gefa örvunarskammta þeim sem hafa svarað
bólusetningu illa. „Við þurfum að reyna að bólusetja og vernda betur þessa sem eru viðkvæmir
fyrir, en láta okkur lynda það að sýkingin smiti aðra,“ segir hann.

„Ég held að það sé nokkuð ljóst að vörnin af Janssen sé slakari en af öðrum bóluefnum,“ segir
Þórólfur. Hann segir að það sé forgangsverkefni að veita þeim sem fengu bóluefni Jansen
örvunarskammt. Þá þurfi að veita til að mynda kennurum og eldra fólki örvunarskammt sem
fyrst.
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„Það er ekki forgangsverkefni núna að bólusetja alla með þriðja skammtinum enda þurfum við
líka að hugsa: Fáum við kannski nýtt afbrigði? Þurfum við að bólusetja með öðru bóluefni?“
segir hann. Þórólfur segir baráttuna við veiruna munu einkennast af slíkri óvissu.

Ætlar ekki að leggja til harðar aðgerðir
„Við þurfum einhvern veginn að sigla þannig milli skers og báru núna í þessu, að fá ekki of
mikið af alvarlegum veikindum svo að spítalakerfið riði ekki til falls en samt reyna að ná þessu
hjarðónæmi með þá að láta veiruna einhvern veginn ganga.“

Þórólfur telur mikilvægustu aðgerðina núna vera að styrkja spítalakerfið og gera
Landspítalanum kleift að taka við fleirum sem þurfa á spítalainnlögn að halda.

Hann segir stöðuna á Landspítala ekki góða en þó að neyðarkall hafi ekki borist þaðan. „Ég held
að við séum ekki komin á þann stað að við þurfum að grípa til harðra aðgerða,“ segir hann.

Hann segir þó við þurfum að vera tilbúin að grípa til aðgerða ef við förum að sjá mikið af
alvarlega smituðu fólki.

Þórólfur segir að ræða verði við sérfræðinga og þá sem vinna á Landspítalanum um umbætur á
spítalanum. Hann ætli ekki að tjá sig í smáatriðum um hvað þurfi að gera til að spítalinn geti
annað eftirspurn.

Bjóða foreldrum bóluefni fyrir börnin
Ákveðið hefur verið að bjóða foreldrum að bólusetja börn þar sem nýjar rannsóknir hafi bent til
að aukaverkanir af bólusetningu barna séu ekki alvarlegar. Hins vegar geti börn veikst alvarlega
ef þau smitast af Delta-afbrigðinu.
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