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LLEIDA

Els oratoris podran tenir fins a 200
places de capacitat.
p.

www.segre.com/lleida

CORONAVIRUS

Els Mossos desmantellen dos
plantacions més de maria al Segrià.
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IMMUNITAT

“Sisplau, vacuneu-vos per tots”
Els 900 lleidatans immunodeprimits comencen a rebre la tercera dosi i demanen als que no s’han
vacunat que ho facin || Salut dona llum verda a visites amb contacte físic a les residències
JORDI ECHEVARRIA

M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ “Demano sisplau que
tothom es vacuni contra la Covid perquè el virus deixi de circular i afecti greument els més
febles.” Aquesta és la frase que
resumeix el missatge que més
van repetir alguns dels primers
900 lleidatans amb un sistema
immune feble que van rebre la
tercera dosi de la vacuna al pavelló Onze de Setembre. Mentre que a la província de Lleida
encara cal reforçar la vacunació
entre els menors de 40 anys, ja
que encara no s’ha aconseguit
el 70% de primeres dosis entre
els més joves, el departament
de Salut va començar a administrar la tercera –o de reforç–
als immunodeprimits, atès que
científicament s’ha demostrat
que després de la segona perden
anticossos amb el temps.
“Entre Lleida i el Pirineu hi
ha unes 900 persones indicades
per rebre la dosi addicional” –a
Catalunya són 15.000–, van explicar fonts de Salut, que van dir
que les aniran citant en els propers dies amb la previsió que en
unes dos setmanes l’hagin rebut
tots. “Ara mateix aquest grup
és de prioritat alta”, van afirmar. Per aquesta raó, diversos
lleidatans que ahir van rebre la
tercera dosi, la majoria per ser
trasplantats, van fer una crida
als reticents a vacunar-se. “A diferència de nosaltres, si s’encomanen del virus estant vacunats
no emmalaltiran de forma greu
i, per això, el pitjor que es pot
fer és no vacunar-se.” De fet,
dos de cada tres ingressats en
situació greu a l’hospital Arnau
no estan vacunats, mentre que
no ho està cap del Santa Maria.
“Els que no es vacunen poden
contagiar persones vulnerables
amb un risc molt alt d’acabar
en un hospital i per aquesta raó
demanem a tothom que es vacuni”, van coincidir la majoria. Per
aquesta raó, intenten prendre
les màximes precaucions quan
“sortim al carrer”.

Dependència
De moment, no està previst
administrar la tercera dosi a
usuaris de residències, però
fonts de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA) van assenyalar que “la
demanem per als usuaris en situació de dependència”, mentre
que la Coordinadora Familiar
de Residències 5+1 demana fer
un test serològic (anticossos) a
cadascun dels residents per veure si una és necessària.

El Pirineu, única
regió sanitària
amb risc de
rebrot baix

Josep Lluís Rosell, de 70 anys, va rebre ahir la tercera dosi al pavelló Onze de Setembre.

EN PRIMERA PERSONA

«He ingressat per la Covid
amb les dos dosis, però
tinc menys anticossos al
ser trasplantada. Cal evitar
encomanar els febles.»

«Soc trasplantada i em van
dir que calia una altra dosi
al tenir menys anticossos.
Em protegeixo sempre, però
millor que tots ens vacunem.»

«Em van trasplantar el ronyó
i al principi no volia vacunarme, però la meua doctora
em va dir que era essencial,
ja que soc d’alt risc.»

ROSA. 57 ANYS

MONTSERRAT. 59 ANYS

MARIA ÀNGELS. 73 ANYS

Sobre una altra dosi a la població general, l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) i
l’Agència Nord-Americana del
Medicament (FDA) conclouen
que, fins i tot per a la variant

USUARIS DE GERIÀTRICS

Representants de les
residències demanen la
tercera dosi per als de
gran dependència

delta, l’eficàcia de la vacuna
contra una Covid greu “és tan
alta que les dosis de reforç no
són apropiades”.

Flexibilitzar mesures
D’altra banda, el Govern ha
flexibilitzat mesures a les residències i a les de categoria verda
(ho són totes les de Lleida i el
Pirineu) i groga es permeten les
visites amb contacte físic entre
visitants i residents, sempre amb
cita prèvia.
Es recuperen tota mena de

sortides, per la qual cosa els
usuaris poden passar llargs
períodes de temps fora, però
si són de més de tres setmanes
caldrà fer una PCR al tornar.
Una altra de les novetats és que
el nombre màxim de visitants,
fins ara fixat en tres, passa a
ser una recomanació, mentre
que es manté el cribratge cada
quinze dies per als professionals
vacunats i tres a la setmana per
als no vacunats. Els usuraris vacunats no hauran d’aïllar-se si
són contactes estrets.

n La regió sanitària del
Pirineu va ser la primera de Catalunya que ahir
va assolir el risc de rebrot
baix, amb 30 punts (-6), en
aquesta cinquena onada,
la sisena a Ponent. De fet,
al pla aquesta taxa continua sent alta, amb 140
punts (-6), mentre que la
mitjana catalana és moderada, amb 92 punts
(-2). D’altra banda, Salut
va declarar 217 casos, 19
a Lleida i cap al Pirineu,
mentre que els nous morts
els notificarà avui. Des de
l’ajuntament de Solsona
van celebrar que els contagis s’han reduït als sis
setmanals. Als hospitals
catalans hi havia 738 ingressats (-2), dels quals
266 (-7) eren a l’UCI. A
Lleida hi havia 39 hospitalitzats (+2) i dotze continuaven crítics. Des de
l’ICS van explicar que,
com és habitual, “costa”
descongestionar les UCI,
ja que les estades són més
llargues. Així mateix, l’última setmana, l’Arnau i
el CAP de Prat de la Riba
van atendre 114 urgències
pel virus, 49 menys.

Espanya, amb
el 74,4% de la
població immune
n El 74,4% de la població (35.300.384 persones)
d’Espanya ja té la pauta
completa de vacunació
contra la Covid i el 78,4%
una dosi (37.216.507 persones), segons el ministeri
de Sanitat. Catalunya va
assolir diumenge el 70,1%
de població immunitzada, 5.547.086 persones, i
5.5796.185 tenen una dosi, el 73,3%. A la província de Lleida, 304.492 persones tenen la pauta completa, el 68,4%, i 316.045,
una dosi, el 71,1%. Avui
la vacunació arriba a la
Un iver sit at de L leid a
(UdL) per augmentar la
cobertura.

