
СЗО СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ВРЕДА 

ОТ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19 ЗА ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА 

В 92 ДЪРЖАВИ С НИСКИ И СРЕДНИ ДОХОДИ 

 

Обезщетение за нежелани ефекти от ваксините срещу COVID-19 ще бъде 

предоставяно на засегнати лица в 92 държави с ниски и средни доходи, без да е 

необходимо да се прибягва до съд. Тази възможност стана факт след като Световната 

здравна организация сключи споразумение с водещия глобален застраховател Chubb, 

съобщи пресслужбата на организацията. Според СЗО това е първият и единствен 

глобален механизъм за компенсиране на вредата от ваксини. Програмата се финансира 

от малка такса за всяка доза ваксина, осигурявана от Глобалния алианс за ваксини GAVI, 

който управлява системата COVAX – Advance Market Commitment (AMC), информира 

Zdrave.net на 23.02.2021 г. 

 

Новата програма ще предложи на хората, отговарящи на условията, „бърз, 

справедлив, стабилен и прозрачен процес“, се посочва в изявление на световната 

организация. 

 

Според нейния ръководител д-р Тедрос Аданом Гебрейесус това носи успокоение на 

правителствата на по-бедните държави, защото те ще имат сигурността, че хората могат 

да разчитат на подкрепа в случай на необходимост при редки, но сериозни нежелани 

събития, свързани с разпределени ваксини до 30 юни 2022 г. чрез механизма COVAX. Д-

р Гебрейесус изрази мнение, че застрахователната компания Chubb има възможностите 

да поддържа системата COVAX чрез своята глобална мрежа и способността си за 

обработка на искове. 

 

Чрез осигуряване на еднократно обезщетение без доказване на вина (no-fault 

compensation) при пълно и окончателно уреждане на всякакви искове, програмата има за 

цел да намали значително необходимостта от прибягване до съд, което е един 

потенциално дълъг и скъп процес, отбелязват още от СЗО. 

 

Оттам допълват, че компанията ESIS като независим администратор на програмата е 

била избрана в съответствие с правилата и процедурите на СЗО за обществени поръчки 

и няма да начислява такси на кандидатите. 

 

Програмата за обезщетения ще бъде задействана чрез своя уеб портал 

(www.covaxclaims.com) до 31 март 2021 г. Заинтересованите лица ще могат да 

кандидатстват за компенсация, след като порталът започне да функционира, дори ако 

приложената им ваксина е била разпределена от COVAX преди тази дата. 

 

Механизмът COVAX има за цел до края на 2021 г. да достави най-малко 2 млрд. дози 

безопасни и ефективни ваксини с гаранция за качество във всички участващи държави, 

включително най-малко 1,3 млрд. дози за 92-те държави с ниски и средни доходи, 

отговарящи на специалните условия за подпомагане AMC. Доставките на ваксините 

трябва да бъдат реализирани едновременно с доставките в по-богатите държави. 

 


