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Vaccinationer dag ett
Under fredagen har nästan sjuhundra doser vaccin mot bakterieorsakad
hjärnhinneinflammation getts på familjecentralen i Brandkärr, barnavårdscentralen
Ekensberg och Långbersskolan i Nyköping. På måndag fortsätter arbetet.
– Det har fungerat mycket bra under hela dagen. Vi har haft lite fler besökare på
familjecentralen i Brandkärr än på barnavårdcentralen Ekensberg och har anpassat vår
personal dit behoven varit störst, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare i
Sörmland.
Under helgen sker inga vaccinationer men nästa vecka fortsätter vaccineringen enligt
följande:
Skolbarn/Elever
Vaccinationerna genomförs på respektive skola.
Vaccination av elever på Långbergsskolan fortsätter på måndag 5 juni.
Onsdag 7 juni erbjuds elever på Brandkärrsskolan vaccination.
Tider för vaccination av elever på Nyköpings högstadium är inte ännu bestämda. Vi återkommer med
mer information om när detta ska ske.
Yngre syskon, upp till förskoleklass
Yngre syskon till förskolebarn på förskolorna Fjärilen, Ekorren, Daldockan och Malmvillan samt till
elever på skolorna Långbergskolan, Brandkärrskolan och Nyköpings högstadium erbjuds vaccin på
Familjecentralen Brandkärr nedanstående vardagar, klockan 09.00-16.00 utom tisdag då
familjecentralen är stängd.
Äldre syskon, förskoleklass och upp till 18 år
Äldre syskon, (förskoleklass och upp till 18 år,) till förskolebarn på förskolorna Fjärilen, Ekorren,
Daldockan och Malmvillan.
Äldre syskon, (förskoleklass och upp till 18 år), till elever på skolorna Långbergskolan,
Brandkärrskolan och Nyköpings högstadium kommer att erbjudas vaccination längre fram. Vi
återkommer med mer information om när och vart detta kommer att ske. Vaccinationen kommer
påbörjas i mitten av juni.
Fortfarande gäller att det inte är möjligt att gå till den vårdcentral där man är listad för att bli
vaccinerad. Anledningen är att de inte har något vaccin. All vaccinering sker enligt den planering som
görs i samarbete mellan landstinget och Nyköpings kommun på de platser som anges och kommer att
anges framöver.
Här finns mer information om vaccineringen i Nyköping: http://www.landstingetsormland.se/extraingang/Nyheter/Fragor-och-svar-om--bakterieorsakad-hjarnhinneinflammation/

För mer information kontakta:
Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland, 076-495 00 44
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