CALENDARI VACUNAL – RECOMENACIONS
Pel que respecta al calendari vacunal, reforcem l’informació amb els punts següents:
La vacunació a Espanya no és obligatòria. Aixó és quelcom que les persones amb fills en edat
escolar han de tenir molt present.
El carnet vacunal és un document que per l’ùnic que serveix és per a probar que el nen o la
nena ha sigut vacunat i de quines vacunes, ni més ni menys.
Tenir el carnet de vacunació actualitzat és una expressió però no significa que el nen o nena
hagi d’estar vacunat. Ni més ni menys. També pot ser una manera de pressionar als progenitors
per fer-los-hi entendre que si els seus fills no están vacunats están cometent alguna
irregularitat.
Tenir el carnet de vacunació buit, és a dir, sense referència a cap vacuna, no és ni pot ser, fins
avui, un motiu per impedir la matriculació a un centre escolar d’un nen o una nena, legalment
parlant. Dit d’una altra forma, no es pot impedir ni la matriculació ni l’assistència a classe per
tenir buit el carnet vacunal.
Una altra cosa és la progressió dels fets. És a dir, que el col.legi vulgui impedir, posi obstàcles,
coaccioni als progenitors per a que vacunin els seus fills. En aquest cas, tot dependrá de la
força, valentía i circumstàncies dels progenitors, la qualcosa no és gens fàcil.
Per últim, si una escola impedeix o no accepta la matriculació o l’assistència a classe d’un nen o
d’una nena per tenir el calendari vacunal buit, aixó vol dir que no està vacunat, llavors la
resolució d’aquest conflicte sembla ser difícil.
En primer lloc, els progenitors hauran de sol.licitar i obtenir un escrit de l’escola en el qual
consti que no matriculen o impedeixen l’assistència a classe als seus fills pel motiu esmentat i
sota quina norma legal està recolzat.
És molt important que els progenitors no es deixin acoquinar. Si malgrat tot, l’escola persisteix
en la seva negativa a acceptar al nen o la nena, els progenitors haurán de decidir si van o no als
tribunals. Legalment, si la causa és la no vacunació, els tribunals haurien de fallar a favor dels
progenitors. Però com que la Covid-19 ho ha trastocat tot no es pot assegurar al 100% quina
será la decisió final dels tribunals. Els jutjes són humans i com humans tenen por, creuen en les
vacunes i a més experimenten la pressió de la societat en aquest tipus de conflictes.
Finalment, fora molt important que els progenitors que no vacunen els seus fills aconseguissin
un certificat del pediatra o metge en el que, aquest, reconegui que el nen o la nena té bona
salut, que ha passat, en cada cas, les malaltíes corresponents i, per tan, està inmunitzat de
forma natural.

