
Fernand ETGEN
President vun der

Chamber vun den Deputéierten
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 22/11/2021

Här President,

Sou wéi den Artikel 81 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un d’Ministesch fir Gesondheet
weiderzeleeden.

Laut Äntwert op d'parlamentaresch Fro n°5048 hat Lëtzebuerg, Stand 5ten November,
nach 13110 Dosissen vum Vaxzevria-Vaccin (AZ) op Lager, déi Enn dës Mounts, also den
30ten November, oflafen. 

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

1. Wéi vill vun deenen 13110 Dosissen sinn elo nach iwwereg?

2. Wäert d'Lëtzebuerger Regierung déi verbléiwend Vaccinen nach virum Oflaf Datum un
een anert Land viru ginn, fir ze verhënneren, dass dës mussen entsuergt ginn?

3. Wéini wäert dëst geschéien, wëssend dass kaum nach Zäit bleift an et jo och Zäit
brauch, wann d'Vaccinen an engem Land ukommen, bis dass se kënne verimpft
ginn?

4. Wéi eng Länner wäerten Dosissen kréien an no wat fir engen Krittären gouf dat Land/
déi Länner erausgesicht?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven

Député
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Déclarée recevable et urgence non reconnue 
Président de la Chambre des Députés 

(s.) Fernand Etgen 
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Äntwert vun der Madamm Gesondheetsministesch op d'parlamentaresch Fro n° 5271 vum 22. 
November 2021 vum honorabelen Deputéierten Här Sven Clement.  

 

D’Unzuel un Vaxzevria (AstraZeneca) Impfdosissen mat engem Verfallsdatum op den 30.11.2021 läit bei 
ronn 13.110 Dosissen. Well dësen Impfstoff net méi an der Gonscht vun der Ëffentlechkeet ass, ass en déi 
lëscht Wochen och net méi verimpft ginn an d’Unzuel vun den Dosissen ass säit dem 5. November 
onverännert bliwwen. Säit der 37ter Kalennerwoch goufen d‘Liwwerungen vun Vaxzevria iwwerdeems 
gestoppt well d'Validitéitsdauer net méi laang genuch war fir eng zweet Dosis mat dësem Impfstoff ze 
garantéieren. 

Wëll den Verfallsdatum fir dës Impfdosissen sou kuerzfristeg ass, ass et an dësem Fall net méi méiglech 
déi rechtlech Impfdosissen ze verimpfen. Doriwwer eraus leien déi néideg Donnéeën vum Produzent déi 
d’Qualitéit an d’Verlängerung vun der Liewensdauer vun dësen 13.110 Impfdosisen bestätegen, net vir. 
Dowéinster kënnen dës Impfdosissen och net gespent ginn. Déi 1311 concernéiert Flacon’en (130 
Këschten vun 10 Flacon’en+ 1 Flacon) ginn dofir aus dem nationale Stock zréckgezunn an zerstéiert. 

 

 

 

 

Lëtzebuerg, den 7. Dezember 2021 

 

D'Gesondheetsministesch 

(s.) Paulette Lenert 
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