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Johnson & Johnson vacciner til de søfarende

Kære Magnus Heunicke,

Vi har to ærinder med denne henvendelse. Det ene er, at vi i tillæg til den eksiste
rende besætningsskifte-hub i Københavns lufthavn gerne vil have tilføjet en vacci
nations-hub med den overskydende Johnson & Johnson vaccine, som Danmark
har valgt ikke at benytte i den nationale vaccinationsstrategi.

Vi vil kunne gennemføre et effektivt og lydefrit vaccinationsforløb for vores søfa
rende, der dagligt holder forsyningskæderne i gang. I tillæg til en vaccinations-hub
for de søfarende i lufthavnen, vil vores søfartslægekontor Medical Office gerne
kunne tilbyde at vaccinere de søfarende, danske såvel som udenlandske, der skal
påmønstre skibe i Danmark uanset skibets flag. Til information har man tilsvarende
ordninger i Belgien og Nederlandene, hvor de vaccinerer de søfarende med John
son & Johnson i et parallelt spor med myndighedernes vaccinationsprogrammer til
den øvrige befolkning. Begge lande vaccinerer først deres nationale søfarende og
dernæst udenlandske søfarende på belgiske og hollandske skibe.

Medical Office vat i mange år en del af Danske Rederier — men er af arbejdsetiske
årsager udskilt i et selskab med egen bestyrelse, hvor arbejdsmarkedets parter er
repræsenteret. Medical Office har den fornødne kapacitet og erfaring med at vacci
nere for COVID-19 blandt andet på ambassader i København.’.

Behovet for Johnson & Johnson vaccinationsdoser vil være ca. 2500.

Derudover vil vi meget gerne opfordre til, at Danmark donerer en så stor del som
muligt af de vaccinationsdoser, som ikke kommer i brug i Danmark, til de mange
indiske søfarende og deres familier, der pt. er under et massivt pres på grund af
den nuværende COVID-1 9 situation i Indien. Indiske søfarende udgør en stor del
af de søfarende i den globale handelsflåde, som hele vejen igennem COVID-19
krisen har holdt forsyningskæderne oppe til gavn for os alle sammen. Vi vil meget
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gerne være behjælpelige med at få disse doser rigtigt frem til de indiske søfarende
og deres familier gennem de kanaler, som er under etablering i de internationale
søfa riskred se.

Under hele corona-krisen har rederierne og de søfarende pligtopfyldende holdt for
syningslinjerne åbne. Vi skylder vores søfarende at give dem en større sikkerhed i
deres arbejde, lige såvel som der er et væsentligt sundhedsaspekt forbundet med
at vaccinere de søfarende, som for at passe deres arbejde er langt hjemmefra i
længere perioder end de fleste af os andre.

Vi håber på en positiv tilbagemelding og står naturligvis til rådighed for spørgsmål.

Bedste hilsener,

Ole Philipsen
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i Medical Office er et lægekontor og vaccinationsklinik, der blev etableret i 1906 primært med det
formål at undersøge søfarende inden de påmønstrede danske handelsskibe. Se mere her:
https t//med icaloffice.dk/
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