Bill Gates bất an: 30.000 người thử nghiệm vaccine Covid-19, 80%
đang phát bệnh
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Khi được hỏi về việc, hầu hết các bệnh nhân tham gia thử nghiệm vaccine phòng
COVID-19 đều đang gặp phải tác dụng phụ toàn thân. Bill Gates trả lời với tâm
thái mập mờ, lo lắng: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) “sẽ giải quyết
ổn thỏa vấn đề đó”.

Bill Gates bất an khi vaccine phòng ngừa Covid-19 có quá nhiều tác dụng phụ. (Ảnh
qua Reuters)

Cụ thể ngày 27/7, Moderna đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với sự tham gia của
30.000 người Mỹ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Vaccine này sử dụng mRNA tổng
hợp để chống lại virus, giúp cơ thể miễn dịch với virus Vũ Hán. Đáng chú ý là,
vaccine được Moderna phát triển và sản xuất nhanh hơn các loại vaccine truyền
thống khác.
Theo phóng viên O’Donnell, 80% bệnh nhân được tiêm từ 2 liều vaccine phòng
COVID-19 của công ty công nghệ sinh học Moderna đều phát bệnh. Nhiều trường
hợp còn xuất hiện các triệu chứng bệnh tương đồng với những người bị lây nhiễm
COVID-19. Tuy nhiên Bill Gates cho rằng, điều này không có gì đáng lo ngại bởi
những tác dụng phụ này “không quá nghiêm trọng”.
Khi phản hồi về việc liệu vaccine phòng ngừa có đảm bảo tính an toàn hay không, vị
tỷ phú nói một cách đầy bối rối và không thoải mái: “FDA sẽ xét duyệt kỹ lưỡng điều
đó. FDA là tiêu chuẩn vàng của khâu xét duyệt, và những chỉ dẫn hiện tại của họ về

vấn đề này…, nếu họ tuân thủ đúng theo chúng, thì sẽ rất phù hợp, và bạn biết đấy,
những tác dụng phụ ghi nhận được không quá nghiêm trọng, nó không gây ra những
vấn đề lâu dài cho sức khỏe, Moderna phải dùng liều khá cao để thu được kháng
thể”.
Bill Gates nói thêm: “Một số ngoại vaccine khác sẽ dùng liều thấp hơn mà vẫn thu lại
hiệu quả cao như vaccine của J&J và Pfizer, do đó sẽ có nhiều đặc trưng về những
loại vaccine này, và thật tuyệt khi đang có nhiều loại vaccine được phát triển để lựa
chọn”. Đến đây, ông đã bị vị phóng viên cắt lời vì vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm
câu hỏi về việc, toàn bộ những bệnh nhân thử nghiệm vaccine liều cao của Moderna
đều đang gặp phải tác dụng phụ.
Sau khi được nhắc lại về vấn đề này, Bill Gates lại tiếp tục trả lời ngập
ngừng: “Đúng rồi, một số họ, nó không quá nghiêm trọng, kiểu…., bạn biết đấy, nó
chỉ…., không quá nghiêm trọng đến mức quá đau đớn, nhưng đúng là chúng tôi cần
đảm bảo sẽ không xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào quá nặng nề”, và ông ấy có vẻ như
cố không bật cười trước câu trả lời có phần kỳ lạ của mình.
Ông cho biết thêm: “Tôi nghĩ, dù sẽ khá căng thẳng, nhưng FDA sẽ làm tốt điều
này”.
Vaccine không phải hiệu quả chỉ sau một liều tiêm, có những người cần đến 2 – 3
liều, thậm chí nhiều hơn
Khi được hỏi mỗi người sẽ cần tiêm bao nhiêu liều vaccine nếu chúng được phân phối
ra thị trường, vị tỷ phú khẳng định: Chưa có loại vaccine nào đạt hiệu quả chỉ sau
một liều dùng.
Vì sao Bill Gates không tiêm vacxin cho con mình?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=R4nNOAl2VzA&feature=emb_
logo
Hầu hết mọi người cần tiêm 2 liều, và “đôi khi cần nhiều hơn”, đặc biệt là người già.
Chính vì lý do này, Bill Gates muốn tiến hành nhiều nghiên cứu với càng nhiều người
cao tuổi tham gia nhất có thể, mục đích là để “cho chúng ta biết số liệu cụ thể”.
Như vậy, các loại vaccine thử nghiệm phòng COVID-19 hiện đang gây ra những hậu
quả nhất định với người dùng trên mọi mặt, nhưng Bill Gates cho rằng đây không
phải vấn đề nghiêm trọng, bởi ít nhất vẫn “chưa có ai thiệt mạng vì điều này”. Và khi
những liều vaccine này được tung ra thị trường, qua sự kiểm định của FDA, người
dân sẽ phải dùng 1, 2, 3, 7 hoặc thậm chí đến 20 liều để “đạt được hiệu quả”.

Một người dùng trên Zero Hedge bày tỏ: “Sao không ai hỏi xem ông ấy kiếm được
bao tiền từ việc làm này?”
Một người khác viết: “Tôi không phải một chuyên gia ngôn ngữ hình thể, nhưng gã
này đang nói dối. Bất kỳ luật sư bào chữa hình sự nào cũng sẽ bảo rằng, nếu ai đó trả
lời những câu hỏi đơn giản một cách dài dòng, lan man, khó hiểu tức là họ đang nói
dối. Bill Gates hẳn đang che giấu rất nhiều điều”.
Tính đến nay, chưa từng có một loại vaccine nào có thể tiếp cận thị trường nhanh
chóng như vaccine phòng ngừa COVID-19 của công ty Moderna.
Trước ngày 27/7 (ngày thử nghiệm vaccine trên 30.000 người), có thông tin cho rằng
vaccine phòng ngừa COVID-19 có thể có rất nhiều tác dụng phụ như hủy hoại thai kỳ,
gây ra các dị tật bẩm sinh, hội chứng kích động thần kinh,…, và điều này dường như
đang trở thành sự thật.
Trang Vaccines.news luôn cập nhật tin tức, và những bằng chứng cho thấy Bill Gates
đã và đang tham gia vào các hành vi tội ác đối với nhân loại, khi ông tài trợ và quyên
góp cho công tác điều chế vaccine độc hại trên toàn thế giới.
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