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Компанията Бакстър призна (в писмена форма – б.п.) пред полската телевизия TVN24, че е замърсила 72 кг материал за ваксини с жив вирус на птичия грип. (Гледайте видео клипа на полската телевизия TVN24 с английски субтитри към оригиналната статия). 

Следствие на това 36 души, работещи за лабораториите Avir и BioTest е трябвало да бъдат лекувани превантивно за птичи грип в болници в Австрия и Чешката република, тъй като са били в контакт със заразения материал и здравето им е било застрашено, според мнението на медицински специалисти. 

И двете лаборатории Avir и BioTest заявиха, че замърсеният от Бакстър материал е бил предназначен за употреба в обичайните сезонни противогрипни ваксини, което ще рече, че материалът е щял да бъде инжектиран в много хора, ако не е бил своевременно тестван от служители на Bio Test.

По този повод вестник „Times of India” съобщи на 6 март, че човечеството се е разминало на косъм с една глобална пандемия от птичи грип следствие замърсения материал на Бакстър. 

Тъй като Бакстър е длъжна според правилата на ЕС да оперира с вируса на птичия грип при 3-то и 4-то ниво на биологична безопасност в своите ултра модерни биомедицински предприятия в Австрия, едно случайно замърсяване е напълно изключено. Бакстър обаче не представи никакви доказателства, че това е станало именно по този начин.

Разпоредбите за 3-то ниво на биологична безопасност се прилагат спрямо всеки вирус, който може да причини сериозно заболяване при хората, а високолеталният вирус на птичи грип, един лабораторно създаден вирус, предизвикава над 60% смъртност!

Огромното количество от 72 кг материал за ваксини е било замърсено в Орт ан дер Донау, но и досега не е ясно, защо Бакстър е държала вируса на птичия грип в своите предприятия за производство на ваксини в Орт ан дер Донау, който въпрос е от особена важност.
  
Известно е, че именно СЗО снабдява Бакстър с вируса на птичия грип. Но с каква цел?

Не е ясно също как е било допуснато живият вирус на птичи грип да бъде изпратен без да е бил облъчен (за да бъде вирусът убит или отслабен), а после е смесен с материал за ваксини срещу сезонен грип и превърнат в едно потенциално и мощно биооръжие с фалшив етикет. Явно това не би могло да се случи, ако не е било част от един умишлен план.

Но въпреки категоричните доказателства, че е налице престъпление, представляващо реална и смъртоносна опасност за австрийския народ, прокурорът в Korneuburg прекрати разследването срещу Бакстър.

Цитираният по-долу откъс от Уикипедия изяснява, че съгласно регулациите за 3-то ниво на биологична безопасност, случайното замърсяване на 72 килограма материал за ваксини с жив вирус на птичи грип би било толкова възможно, колкото кражбата на 72 тона злато от високо охранявания трезор на австрийската национална банка!

"3-то ниво на биологична безопасност 
 
Това ниво е приложимо за клинични, диагностични, образователни, изследователски или производствени предприятия, в които се извършва работа с местни и екзотични агенти, които могат да причинят сериозни или потенциално смъртоносни болести след вдишване.

... Персоналът на лабораторията има специфично обучение при работата с патогенни и потенциално смъртоносни агенти и се контролира от компетентни учени, които имат опит в работата с тези агенти. Това е зона, която се счита за неутрална или топла.

Всички процедури, свързани с манипулация на инфекциозни материали се извършват в рамките на биологичните уреди за безопасност или други обезопасени устройства, от персонал, екипиран с подходящо лично защитно облекло и оборудване. Лабораторията разполага със специални инженерни и конструктивни особености.

Допуска се обаче някои от съществуващите предприятия да не разполагат с всички съоръжения, препоръчвани за 3-то ниво на биологична безопасност (например, зона за достъп с двойна врата и защита срещу проникване). В този случай, приемливо ниво на безопасност за извършване на рутинни процедури (например, диагностични процедури, свързани с размножаването на агент за идентификация, определяне на вид, чувствителност и т.н.), може да бъде постигнато в предприятие с 2-ро ниво на биологичната безопасност, което осигурява:

1. филтрираният издишан въздух от лабораторната стая се извежда навън; 
2. вентилацията на лабораторията е нагласена да осигури директен въздушен поток в стаята; 
3. достъпът до лабораторията е ограничен, когато работата е в ход; 
4. предписаните стандартни микробиологични манипулации, специални манипулации, както и защитна екипировка за 3-то ниво на биологична безопасност, стриктно се изпълняват".


(*) http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1732:baxter-admits-contaminating-72-kilos-on-main-stream-television-&catid=41:highlighted-news&Itemid=105&lang=en
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