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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Salut només ha administrat fins
al moment el 10% de les vacunes
que s’han rebut a Catalunya
El Departament reconeix la lentitud i diu que a partir d’ara es
vacunarà tots els dies, fins i tot els festius, per recuperar el ritme
ACRA diu que
pocs usuaris de
residències han
visitat la família
durant el Nadal

La conselleria de Salut ha
administrat fins al moment
només 7.774 vacunes contra
el Covid-19, al voltant d’un
10% de les 60.000 dosis que
s’han rebut.
Barcelona
REDACCIÓ
El Departament ho atribueix a un
retard en l’arribada de les neveres
que la farmacèutica Pfizer recomana per transportar els vaccins
fins als centres - atrapades al túnel de Calais durant el tancament
fronterer amb el Regne Unit- i a
la lentitud en rebre les autoritzacions per ser vacunat. En el cas de
les residències de gent gran, cal el
consentiment de familiars, un fet
que alenteix encara més el procediment. Segons van indicar fonts
de Salut, però, les neveres ja han
arribat i a partir de la setmana
que ve s’incrementarà el ritme.
Fins aquest diumenge, ja s’han
vacunat 7.774 persones.
El departament de Salut va admetre lentitud en la campanya
de vacunació i va anunciar que
a partir d’ara també vacunarà els
festius. “L’estratègia és no perdre
professionals dels equips d’atenció primària dels hospitals i per
això hem establert les jornades
complementàries”, va detallar en
una entrevista a TV3 la directora
general de Promoció de la Salut,
Carmen Cabezas, que suposen
que els professionals sanitaris
dediquin hores extra a la seva
jornada laboral per la campanya
de vacunació, que requereix 500
efectius cada setmana. També va
reconèixer que van ser “massa
optimistes en els terminis temporals” i no van “tenir en compte
aquesta setmana de preparació”.
Cabezas va atribuir la lentitud a la
“complexitat” organitzativa de la
campanya i va admetre que segueixen mancant efectius sanitaris per completar els equips de
vacunació.
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El brot de la residència de Solsona
suma dos morts i set nous positius
Solsona
REDACCIÓ
El brot de Covid-19 que es va
detectar la setmana passada a
la residència de gent gran de
Solsona ha causat dues defuncions més en les darreres hores,
que se sumen al de la matinada
de dissabte. També es va detectar un nou positiu entre els residents, amb la qual cosa la xifra
de persones usuàries contagiades en aquests moments és de
39 i també es van diagnosticar
sis positius nous entre el personal –que se sotmet a cribratges
de forma periòdica– que s’afegeixen als cinc detectats anteriorment. Donada la situació,
des de la Fundació Hospital Pere
Màrtir Colomés, ja s’ha contractat un nou professional mèdic
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amb formació en geriatria per
fer un seguiment permanent i
presencial de totes les persones

afectades al centre.
Ahir va reunir-se el comitè de
seguiment del brot de la residèn-

La presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA), Cinta Pascual, va assegurar que són comptats els residents –dues o tres persones per
centre- que han anat a passar les
festes en família, havent-se de
sotmetre després a set dies d’aïllament, tal com contempla el
pla de Nadal. Pascual va destacar
que les famílies han estat “molt
prudents” i han preferit esperar
“un mes o un mes i mig” perquè
hi hagi “més immunitat dins dels
centres” gràcies a les vacunes
contra el Covid-19.
cia, en què hi ha representats el
Patronat de la Fundació, el Centre Sanitari del Solsonès, l’Ajuntament i el Consell Comarcal i es
van prendre algunes decisions
que puguin millorar la situació.
Així, s’estan cobrint les baixes
de personal amb la reorganització de l’equip i es treballa en
el reclutament de professionals
per a possibles necessitats els
propers dies. En funció de l’evolució epidemiològica en el si del
personal, no es descarta activar
l’equip d’intervenció ràpida de la
Generalitat, si és necessari, per
incorporar professionals de manera immediata.
D’altra banda, Bombers de la
Generalitat realitzaran aquesta tarda una visita de valoració
prèvia per dur a terme una desinfecció de les instal·lacions de
la residència després que dijous
l’Ajuntament traslladés la sol·licitud del centre al Departament
d’Interior.

