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Rezumatul evenimentului
Această a patra întâlnire publică va oferi o actualizare privind vaccinurile și
terapiile COVID-19 în UE. De asemenea, va aborda problema dezinformării și
va evidenția acoperirea vaccinală actuală în UE.
Vor fi abordate următoarele subiecte:
- Terapia și vaccinurile COVID-19 în UE, inclusiv eficacitatea vaccinului și
utilizarea dozelor de rapel și a celei de-a treia doze în campaniile naționale
de vaccinare;
- Actualizare a informațiilor privind siguranța vaccinurilor;
- Situația epidemiologică COVID-19 și acoperirea vaccinală în UE;
- Dezinformare cu privire la vaccinurile COVID-19.
Evenimentul va permite, de asemenea, publicului și părților interesate să
informeze în continuare EMA cu privire la nevoile, așteptările și orice temeri ale
acestora.
Difuzare în direct
În ziua evenimentului, urmăriți transmisiunea la link-ul de mai jos:
https://europa.eu/webtools/crs/iframe?addconsent=video.ibm.com&oriurl=https
%3A%2F%2Fvideo.ibm.com%2Fembed%2F12262726

Nu este necesară înregistrarea pentru a urmări transmisia în direct.
Trimiteți întrebările sau comentariile dumneavoastră în timpul întâlnirii prin
Slido (Slido) folosind #EMAPublicMeeting4 (consultați declarația noastră de
confidențialitate - privacy statement) și urmăriți postările noastre de pe Twitter
#EMAPublicMeeting4.
Deși este posibil să nu se poată aborda toate comentariile în timpul reuniunii,
EMA le va lua în considerare în procesele sale relevante de luare a deciziilor de
reglementare.
Puteți vedea transmisiunea în direct la apăsarea pictogramei „redare - play” în
fereastra video sau un mesaj care spune că nu difuzăm în prezent.
Pentru a optimiza calitatea video, odată ce videoclipul este redat, vă recomandăm
să faceți clic pe simbolul „HD” din fereastra video, apoi să selectați opțiunea
„720p”.
Dacă fereastra video este goală sau dacă întâmpinați alte dificultăți la vizionarea
transmisiei, încercați să vă conectați direct la canalul IBM- IBM channel.
Pentru informații tehnice despre setările necesare de securitate a rețelei, consultați
această pagină de ajutor IBM - IBM help page .
Pentru asistență suplimentară, vă rugăm să consultați biroul de service EMA EMA service desk.

Înregistrare
Cei interesați să se alăture camerei virtuale din WebEx în timpul ședinței publice
trebuie să completeze și să trimită un formular de înregistrare până pe 10
noiembrie 2021:
-Registration form - Formular de înregistrare
EMA va analiza toate solicitările și se va strădui să selecteze un grup divers de
părți interesate care să se alăture întâlnirii virtuale, ținând cont de timpul și
capacitatea disponibilă.
Nu este necesară înregistrarea pentru cei care doresc să urmărească transmisiunea
în direct pe site-ul EMA.
Pentru mai multe informații despre modul în care Agenția colectează și utilizează
datele personale în scopuri legate de întâlniri și evenimente, vă rugăm să

consultați declarația de confidențialitate a Agenției Europene a Medicamentului
- European Medicines Agency’s privacy statement.
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therapeutics in the EU (PDF/217.17 KB) (new)

Contact: COVID19-public-event@ema.europa.eu

