A Pfizer és a BioNTech 500 millió adag COVID-19 elleni védőoltást bocsát az
Amerikai Egyesült Államok kormányának rendelkezésére, hogy azokat a
legszegényebb országoknak adományozzák
• Az Amerikai Egyesült Államok kormánya nonprofit áron vásárol 200 millió adagot 2021-ben és
300 millió adagot 2022 első félévében
• Ezeket a vakcinákat a COVAX Facility rendszerén keresztül körülbelül 100 alacsony jövedelmű,
illetve a közepes jövedelmű országok alsó sávjába tartozó országoknak, köztük az Afrikai Unió
országainak adományozzák
• Ez része a vállalatok nemrégiben tett, kétmilliárd adagról szóló ígéretének, amellyel biztosítják az
oltások méltányos globális elosztását
NEW YORK és MAINZ, NÉMETORSZÁG, 2021. június 10. – A Pfizer Inc. (NYSE: PFE) és a BioNTech
SE (Nasdaq: BNTX) ma bejelentette, hogy nonprofit áron biztosítanak 500 millió adagot a COVID-19
elleni vakcinájukból az Amerikai Egyesült Államok kormányának azért, hogy tovább támogassák a
többoldalú erőfeszítéseket a világ számos pontján fellépő fertőzések megállítására és a járvány
megszüntetésére. 200 millió adag vakcinát 2021-ben, 300 millió adagot pedig 2022 első felében
biztosítanak a megállapodás keretében. Az amerikai kormány a Pfizer-BioNTech vakcinákat az alacsony
jövedelmű, illetve a közepes jövedelmű országok alsó sávjába tartozó országoknak és az azokat
támogató szervezeteknek ajánlja fel.
A terv részeként az Amerikai Egyesült Államok a vakcinaadagokat a Gavi COVAX előzetes piaci
kötelezettségvállalása (AMC) szerint meghatározott 92 alacsony jövedelmű, illetve a közepes jövedelmű
országok alsó sávjába tartozó országnak és gazdaságnak, valamint az Afrikai Unió 55 tagállamának
osztja szét. Az USA kormánya, illetve a vállalatok együttműködnek a COVAX-szal annak biztosítása
érdekében, hogy ezeket az oltásokat a leghatékonyabb és legigazságosabb módon juttassák el a
meghatározott országokba.
Ezek az adagok a Pfizer és a BioNTech korábban bejelentett ígéretének részét képezik, miszerint a
következő 18 hónapban kétmilliárd adag COVID-19 vakcinát juttatnak el az alacsony és közepes
jövedelmű országokba.
„Együttműködésünk az USA kormányával lehetővé teszi, hogy a lehető leghamarabb több száz millió
adag vakcinát juttassunk el a világ legszegényebb országaiba. A COVID-19 mindenhol mindenkit érintett,
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és ahhoz, hogy megnyerjük a járvány elleni harcot, mindenki számára biztosítanunk kell az oltásokhoz
való gyors hozzáférést. Köszönetet szeretnék mondani Biden elnök úrnak a leghátrányosabb helyzetben
lévő globális szomszédjaink védelmében betöltött vezető szerepéért” – mondta Albert Bourla, a Pfizer
elnök-vezérigazgatója. „A vezérelvünk a kezdetektől fogva a vakcina igazságos és méltányos elosztása
volt, és büszkék vagyunk arra, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk az egész világ beoltásának
érdekében, ami egy hatalmas, ugyanakkor megvalósítható vállalkozás.”
„Vakcinafejlesztőként kötelességünknek éreztük egy jól tolerálható és magas hatékonyságú vakcina
kifejlesztését és azt, hogy az világszerte a lehető legtöbb ember számára elérhető legyen. A mai
megállapodás kihangsúlyozza, hogy a magán- és az állami szektor közös erőfeszítései megoldásokkal
szolgálnak a járvány megállítására” – mondta Dr. Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója és
társalapítója. „Elkötelezettek vagyunk a fenntartható megoldások megvalósítása mellett azáltal is, hogy
támogatjuk a gyártási hálózatok kiépítését különböző kontinenseken. Első lépésünk a délkelet-ázsiai
regionális központ létrehozása volt Szingapúrban, amelynek része lesz az mRNS gyártási kapacitás is a
regionális és globális ellátáshoz. Célunk, hogy saját tulajdonú mRNS technológiánkat az emberek
egészségének fejlesztésére használjuk.”
A 200 millió adag szállítása 2021 augusztusában kezdődik és folyamatosan tart majd az év hátralévő
részében. A 2022-re szánt 300 millió adagot 2022 januárja és június vége között szállítják. Az Amerikai
Egyesült Államok kormányának lehetősége van további adagok beszerzésére is 2022-ben. A terv az,
hogy az Amerikai Egyesült Államok kormány által vásárolt dózisokat a Pfizer amerikai létesítményeiben
állítják majd elő. A COVID-19 vakcina előállításában részt vevő telephelyek az Amerikai Egyesült
Államokban: Kalamazoo (Michigan állam), Andover (Massachusetts), Chesterfield (Missouri), Groton
(Connecticut) és McPherson (Kansas).
A Pfizer és a BioNTech a mai napig 700 millió adag oltóanyagot szállított a világ több mint
100 országába vagy területére. A vállalatok közvetlen szállítási megállapodásokat írtak alá a COVID-19
vakcinával történő ellátásról 122 országgal, és további országokkal folynak a tárgyalások. A jelenlegi
előrejelzések szerint a Pfizer és a BioNTech 2021-ben várhatóan akár 3 milliárd adag COVID-19
vakcinát is elő tud állítani. A gyártási kapacitás folyamatosan növekedett a vakcina ellátási lánc
rendszeresen fejlesztése révén, a két vállalat például bővítette a meglévő létesítményeket, még több
szállítót, és világszerte további Pfizer-BioNTech-telephelyeket és szerződéses gyártókat vontak be a
vakcina előállításába.
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A Pfizernek és a BioNTechnek jelenleg hatályos megállapodásai vannak arról, hogy a COVAX Facility
rendszerét vakcinaadagokkal látják el. Ezt a mechanizmust a Védőoltási Világszövetség (GAVI), a
járványügyi felkészüléssel kapcsolatos újításokkal foglalkozó koalíció (CEPI) és az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) hozta létre azzal a céllal, hogy a kormányok számára korai hozzáférést
biztosítson COVID-19 oltóanyagok széles portfóliójához különböző, a világ számos gyártója által
biztosított technológiai platformok használatával. A COVAX rendszeren keresztül elosztott PfizerBioNTech vakcinák a világ minden régiójának országaiba eljutottak, ide sorolva Ruandát, Dél-Koreát,
Kolumbiát, Perut, a Zöld-foki Köztársaságot, Tunéziát, Angolát, Ciszjordániát és a Gázai övezetet,
Moldovát, Salvadort, Mongóliát, a Maldív-szigeteket, Bosznia és Hercegovinát, Grúziát, Ukrajnát,
Bolíviát, Koszovót, Bhutánt, Bangladest, Laoszt, Pakisztánt és a Fülöp-szigeteket. A Pfizer-BioNTech
COVID-19 vakcinaadagok elosztásának második körében a világ 47 országába és területére terveznek
szállításokat 2021 júniusáig.
A Pfizeren és a Pfizer Alapítványon 1 keresztül számos egyéb újszerű segítségnyújtási kezdeményezés
kapott támogatást, többek között:
• Együttműködés
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Egészségügyi

Minisztériummal a jordániai menekültek számára az alapvető egészségügyi szolgáltatások és az
oltások biztosítása érdekében;
• Együttműködés a UPS Alapítvánnyal, amely fagyasztókat adományoz azoknak az országoknak,
amelyek segítségre szorulnak az ultrahideg hőmérséklet biztosításához szükséges hűtőlánckapacitás kiépítésében;
• Támogatás és technikai partneri együttműködés a Zipline-nal olyan szállítási megoldás tervezésére
és tesztelésére, amellyel biztonságosan és hatékonyan lehet szállítani az összes COVID-19
vakcinát azon országok nehezen elérhető területeire, ahol a Zipline működik.
Az Amerikai Egyesült Államok kormánya, a vállalatok és a COVAX a következő hetekben véglegesítik a
tervet és a további operatív részleteket.
A BioNTech szabadalmaztatott mRNS technológiáján alapuló Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni vakcinát
a BioNTech és a Pfizer közösen fejlesztette. A BioNTech a forgalomba hozatali engedély jogosultja az
EU-ban, és sürgősségi felhasználásra vonatkozó vagy azzal egyenértékű engedélyekkel rendelkezik az

A Pfizer Alapítvány egy jótékonysági szervezet, amelyet a Pfizer Inc. alapított. Ez egy külön jogi személy a Pfizer
Inc.-től független jogi előírásokkal
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Egyesült Államokban (a Pfizerrel közösen), az Egyesült Királyságban, Kanadában és más országokban,
a teljes körű forgalomba hozatali engedély iránti kérelem tervezett benyújtása előtt.
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