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Interpellation

Vaccinera personalen i förskolan
Vaccinationer förebygger många smittsamma sjukdomar. Näst efter rent vatten är vaccinationer det som mest
effektivt bidrar till folkhälsan i världen. Många allvarliga sjukdomar har mer eller mindre försvunnit från Sverige tack
vare att många har valt att följa våra nationella vaccinationsprogram. Och det är en viktig orsak till att vi har låg
barnadödlighet.
Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas att delta i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna
är kostnadsfria för föräldrarna och ger ett bra skydd mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga
skador. Många av dessa sjukdomar är vanliga i andra länder och skulle kunna spridas på nytt i Sverige mot dem om
färre låter sig bli vaccinerade. Sjukdomarna som barn blir vaccinerade mot är ovanliga i Sverige men är inte
utrotade. Det sker varje år flera utbrott av både mässling och röda hund i Europa och det händer även i Sverige.
De allra flesta föräldrar låter sina barn vaccineras, men vissa föräldrar tvingas avstå från att låta barnet vaccineras av
olika medicinska skäl. De barnen är särskilt utsatta och vi måste se till att de skyddas från smitta så långt det är
möjligt. Ju fler som inte är vaccinerade desto större är risken att smittsamma sjukdomar sprids i samhället.
Tyvärr finns det också barn som av andra anledningar inte får det skydd som vaccinet innebär. Risken för
smittspridning är särskilt stor inom förskolorna där många barn och vuxna vistas. Därför är det viktigt att även
medarbetarna inom förskolan får det skydd som behövs.
Jag vill därför fråga förskolenämndens ordförande Björn Larsson (S):


Finns det planer på att erbjuda alla medarbetare inom förskolan vaccinationer för att skydda sig själva
mot smitta och för att inte riskera att föra smittsamma sjukdomar vidare till barn och övrig personal?
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