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Roma, 22 maj 2021
I nderuar Ministër,
Dëshirojmë të sjellim në vëmendjen Tuaj shqetësimin, i cili në javët e fundit është shprehur nga Bashki të shumta, duke
iu referuar vështirësive në arritjen e planit të vaksinimit për qindra mijëra njerëz në kushte veçanërisht të brishta dhe të
vështira, duke filluar nga njerëzit pa vendbanim fiks ose pa dokumente identifikimi.

Jemi në dijeni të një portreti të qartë dhe të pakundërshtueshme të së drejtës universale për shëndetin, i parashikuar
nga Kushtetuta jonë, në të cilën futet me titull të plotë aksesi i vaksinimit, i theksuar përfundimisht edhe nga AIFA, duke iu
referuar atyre që janë pa dokumente identifikimi.

Sidoqoftë, ka akoma çështje të rëndësishme kritike në lidhje me ushtrimin aktual të kësaj të drejte. Përmendim këtu,
para së gjithash, pamundësinë e hyrjes në platformat e rezervimit të vaksinave në mungesë të kodit fiskal dhe / ose kartës
shëndetësore, ose vështirësinë për të arritur dhe ndërgjegjësuar këto grupe të popullatës mbi temën e vaksinave.

Shqetësimet e Kryetarëve të Bashkive rrjedhin nga mungesa e vaksinimit dhe e udhëzimeve të sakta, në kornizën e
vazhdueshme pandemike, të grupeve të gjera të popullsisë dhe prandaj na duket e rëndësishme të përcaktojmë rrugë homogjene
dhe plotësisht të arritshme në nivel kombëtar që garantojnë një mbulim sa më të gjerë të vaksinimit.

Në dispozicionin Tuaj për cdo vlerësim të mëtejshëm të përbashkët, të sigurt për mbështetjen Tuaj, Ju dërgojmë urimet
tona më të mira.
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