A COVID-19 világjárvánnyal folytatott küzdelem jegyében előzetes
vakcinavásárlási megállapodást kötött
a Pfizer és a BioNTech
a COVAX program képviselőivel
•
•
•

A megállapodás szerint 2021-ben a két vállalat mintegy 40 millió adag védőoltást szállít a COVAX
program részére.
Az első szállítmányok a COVAX Facility rendszerében kötött beszállítói megállapodások teljesítésétől függően 2021 első negyedévében várhatók.
A COVAX vonatkozó előzetes piaci kötelezettségvállalásának megfelelően a Pfizer és a BioNTech
nonprofit alapon értékesíti a vakcinát a COVAX programban részt vevő 92 ország számára.

NEW YORK CITY, NY és MAINZ, NÉMETORSZÁG, [2021. január 22.] — A Pfizer és a BioNTech SE a
mai napon bejelentette, hogy a két vállalat előzetes vételi megállapodást kötött mintegy 40 millió adag
Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcinára a COVAX program képviselőivel. A vakcinák leszállítása a 2021-es
év során folyamatosan történik.
A COVAX a GAVI (Globális Szövetség a Vakcinákért és az Immunizációért), a járványügyi felkészüléssel
kapcsolatos újításokkal foglalkozó koalíció (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI) és az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttes vezetésével létrejött globális kezdeményezés, amelynek
célja, hogy valamennyi ország számára – tekintet nélkül azok jövedelmére – méltányos hozzáférést
biztosítson a COVID-19 vakcinákhoz. A COVAX program egy előzetes piaci kötelezettségvállalásnak
nevezett finanszírozási konstrukciót tartalmaz, amely biztosítja, hogy 92 alacsony jövedelmű, illetve a
közepes jövedelmű országok alsó sávjába tartozó ország a magasabb jövedelemszintű országokkal egy
időben, biztonságosan hozzájuthasson a COVID-19 vakcinákhoz.
Az első szállítmányok a COVAX Facility rendszerében kötött beszállítói megállapodások tárgyalásától és
teljesítésétől függően 2021 első negyedévében várhatók.
A COVAX vonatkozó előzetes piaci kötelezettségvállalásának megfelelően a Pfizer és a BioNTech
nonprofit alapon értékesíti a vakcinát a COVAX programban részt vevő 92 ország számára.
„A Pfizer szerint mindenki egyformán érdemes arra, hogy észrevegyék, meghallgassák és gondoskodjanak
róla. Ezért a Pfizer és a BioNTech már a vakcinafejlesztési program kezdetétől elkötelezetten törekszik
arra, hogy az egész világon mindenki számára méltányos és megfizethető hozzáférést biztosítson
a COVID-19 vakcinákhoz” – mondta Albert Bourla, a Pfizer elnök-vezérigazgatója. – „Magunkénak érezzük
a COVAX küldetését, és büszkék vagyunk, hogy együtt dolgozhatunk azért, hogy a fejlődő országok ugyanolyan hozzáférést kapjanak a vakcinákhoz, mint a világ többi része. Ezáltal még egy lépéssel közelebb
kerülünk a világjárvány megállításához, és bebizonyíthatjuk, hogy a tudomány mindenhol, mindenki
számára egyformán győzedelmeskedni fog.”
„A SARS-CoV-2 nem torpan meg az országhatároknál, ennek a világjárványnak a megfékezéséhez átfogó
megoldásokra és globális együttműködésre van szükség. A COVAX egy valóban globális kezdeményezés,
és örömünkre szolgál, hogy a BNT162b2 elérhetővé tételével számos alacsony jövedelmű, illetve a
közepes jövedelmű országok alsó sávjába tartozó országban hozzájárulhatunk a kiszolgáltatott helyzetben
lévő lakosok védelméhez” – nyilatkozta dr. Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója és társalapítója.
„A vakcinák sürgős és méltányos bevezetése nem csupán erkölcsi kötelességünk, hanem stratégiai és
gazdasági kötelességünk is” – mondta dr. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi
Világszervezet főigazgatója. – „A Pfizerrel kötött megállapodásnak köszönhetően a COVAX program
életeket ment, stabilizálja az egészségügyi rendszereket és élen jár a globális gazdaság helyreállításában.”

„A mai napon a COVAX program újabb mérföldkőhöz érkezett: a hozzáférés biztosítása után az első
negyedévben már várhatjuk az életmentő COVID-19 vakcinák első szállítmányait. Ez nemcsak a COVAX
számára nagy horderejű esemény, hanem jelentős előrelépés a vakcinák méltányos elosztása
szempontjából is, és fontos része a világjárvány legyőzésére tett globális erőfeszítésnek. Csak akkor
leszünk bárhol biztonságban, ha mindenhol biztonságban leszünk” – fogalmazott dr. Seth Berkley, a
COVAX beszerzési és szállítási programját vezető Vakcinaszövetség (GAVI) vezérigazgatója.
A COVAX programmal kötött megállapodás mellett, a fejlődő országok támogatását célzó szélesebb
stratégia részeként a Pfizer és a BioNTech elkötelezett amellett, hogy kapcsolatokat építsen az
egészségügy globális szereplőivel, hogy szakértelmükkel és erőforrásaikkal megerősíthessék azokat az
egészségügyi rendszereket, amelyeknek nagyobb támogatásra van szükségük a COVID-19 vakcinák
hozzáférése érdekében. Ez többek között az ellátási láncok elemzését, illetve olyan új megközelítések
koordinálását jelenti, amelyek az alacsony jövedelmű országokban megoldást kínálhatnak a szállítási és
tárolási nehézségekre. A Pfizer és a BioNTech elkötelezte magát a nemzetközi hatóságokkal folytatott
közös munka mellett, így támogatják a menekültek és egyéb fokozottan veszélyeztetett társadalmi
csoportok körében a vakcina szállítását és forgalmazását.
A megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.
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