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INSÄNDARE. Måndagens misstroendeomröstning i
riksdagen bevisar hur felaktig den svenska
coronastrategin är. Munskydden i riksdagen under
omröstningen borde bli startpunkten för en ny svensk
coronastrategi, skriver överläkaren Jan Lötvall.
Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i
artikeln.
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Läs senare

När riksdagen den 21 juni samlades för att genomföra en omröstning om
misstroendeförklaring mot regeringen Löfven var det mest iögonfallande
var att alla riksdagsledamöter i plenisalen som inte pratade bar kirurgiska
munskydd eller ännu mer effektivt filtrerande andningsskydd. Några hade
till och med visir över munskydden.
Det var som en uppvisning i väluppfostrat smittskydd.
Riksdagsledamöterna tog ansvar. Alla bar munskydd för att skydda andra,
för att skydda sig själva och för att minska risken för att riksdagens plenisal
skulle bli en plats för superspridning.
Frågan är om man ska skratta eller gråta? Uppenbarligen har nu Sveriges
högsta ledning i form av riksdagen slutligen accepterat att covid-19 sprids
från luftvägarna via luften till andra människors luftvägar som aerosol.
Samtidigt säger rekommendationer för skolor, arbetsplatser och butiker
är att munskydd inte behövs. Det har till och med sagts att de kan öka
risken för smittspridning.
På många platser är det inte ens tillåtet för lärare att bära munskydd i
klassrummet., trots att vi nu vet att omfattande smittspridning skett i
skolan. Lärare är en av de mest drabbade yrkesgrupperna.
Skärpning, Sverige! Nu måste det tydliggöras för alla i landet att covid-19
smittar via luften. Nya virusvarianter är bevisligen ännu mer smittsamma,

och till hösten förutsäger de flesta experten att en fjärde våg av
deltavarianten kommer spridas – en variant som drabbar barn än mer.
Måndagens misstroendeomröstning har bevisat hur felaktig den
svenska coronastrategin är, och hur orättvist den politiska maktstrukturen
har behandlat det svenska folket. Visst ska det bli intressant att se om det
blir nyval, men låt riksdagens omröstning bli en manifestation för
munskyddens effektivitet.
Låt det bli en manifestation för en ny coronastrategi i Sverige – en strategi
som går ut på att skydda alla svenskar från covid-19.
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