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Vedr. brandvæsenet i den første vaccinationsfase mod covid-19
Jeg skriver for at høre, hvordan brandvæsenet er tænk ind i forbindelse med
den første fase af vaccinationsindsatsen. Jeg har læst jeres publikation
”Vaccination mod covid-19: Planlægningsgrundlag for første fase af
indsatsen” igennem, men finder desværre ikke svar på mit spørgsmål heri.
I har beskrevet en prioritering af målgrupper, hvori der er tre målsætninger,
og målsætning 3 omhandler beskyttelse af kritiske samfundsfunktioner. I
beskrivelsen af målgruppen, står der personale i transportsektoren, lærere og
pædagoger, politi, ansatte i kriminalforsorgen etc. samt andre
samfundskritiske funktioner. Er brandvæsenet tænk ind som en
samfundskritisk funktion?
Brandvæsenet er en central del af det danske beredskab både ved mindre
ulykker og større hændelser og udfører en funktion, hvor det vil være kritisk,
hvis der mangler mandskab på grund af coronasmitte.
Brandmænd bliver ofte kaldt ud på automatiske alarmer på plejehjem,
institutioner og firmaer, hvor de er nødt til at være i tæt kontakt med både
beboere og personale. Brandmænd kommer i folks eget hjem, når der brand,
også her er de nødt til at være i tæt kontakt med andre.
Brandmænd bliver også kaldt ud til forskellige hændelser så som fx
trafikuheld, hvor de også er i tæt kontakt med personer, der har brug for
hjælp, indtil ambulancen kommer frem. Brandmænd arbejder desuden
mange steder i landet tæt sammen med ambulancepersonalet, og er således
i tæt kontakt med mandskab, der er i tæt kontakt med patienter.
Kan I bekræfte, at brandvæsenet er en del af målgruppen for beskyttelse af
kritiske samfundsfunktioner?
I er meget velkomne til at kontakte sundhedspolitisk seniorkonsulent i
Reddernes Udviklingssekretariat i 3F Nina Bach Ludvigsen på enten telefon
88 92 03 22 eller mail nina.ludvigsen@3f.dk, hvis I har opfølgende spørgsmål
til min henvendelse.
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