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El 30% de les residències de gent
gran tenen almenys un cas de covid
També hi ha 639 professionals contagiats, que representen l’1,4% de tots els treballadors
MARIA GARCIA
GIRONA

Després de mesos amb una incidència baixa, el covid ha tornat a entrar
a les residències de Catalunya. Els casos no són tan greus com a les primeres onades, quan la pandèmia es va
acarnissar amb els usuaris d’aquests
equipaments. Ara el 94,5% dels residents estan vacunats i la gran majoria no emmalalteixen greu encara
que es contagiïn, però, si abans el
nombre de positius als centres era residual, ara els registres tornen a nivells d’abans del procés d’immunització. Hi ha 101 centres de gent gran
(el 9,83% del total) classificats amb el
semàfor de risc de color vermell, cosa que significa que tenen diversos
casos actius i un brot en investigació,
i 205 centres (19,96%) en color taronja, és a dir, que tenen positius però es
considera que el brot està controlat.
La resta de centres, 721 (el 70,20%),
no tenen cap contagi i, per tant, estan
de color verd. Des del novembre que
no es registrava un percentatge del
30% de les residències de gent gran
amb almenys un cas actiu.
“Formem part de la societat i, si es
disparen els contagis, el virus acaba
entrant a les residències. Les vacunes
ens han canviat la vida, però no cobreixen al 100% i amb la variant delta ha baixat l’efectivitat. I aquest percentatge ens afecta moltíssim”, diu la
presidenta de l’Associació Catalana
de Recursos Assistencials (ACRA),
Cinta Pascual, que recorda, però, que
no s’ha arribat ni de lluny als nivells
de defuncions registrats abans del gener, quan es va començar a vacunar
els residents. Tot i això, l’augment de
positius registrats en els últims quinze dies està afectant, i molt, els usuaris, les famílies i els treballadors.
“Els centres vermells no poden rebre

Una usuària de la residència de gent gran Les Oliveres, de Sant Gregori. DAVID BORRAT

L’ESTAT DE LES RESIDÈNCIES A CATALUNYA
Semàfor segons l’impacte del covid als geriàtrics a tot Catalunya i per regions sanitàries
Sense cap cas

Hi ha casos positius però el brot es considera controlat

TOTAL A CATALUNYA
1.027 residències

Han aparegut nous casos i el brot no està controlat

721

205

101

70,2%

20,0%

9,8%

REGIONS SANITÀRIES
Barcelona ciutat (249)

161 / 71 / 17

Àrea metrop. nord (246)

164 / 53 / 29

Àrea metrop. sud (160)

100 / 24 / 36

Girona (112)

99 / 8 / 5

Catalunya Central (95)

71 / 20 / 4

Lleida (73)

70 / 1 / 2

Camp de Tarragona (60)
Terres de l’Ebre (18)
Alt Pirineu i Aran (14)

32 / 21 / 7
10 / 7 / 1
14 / - / -
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visites, han d’estar confinats i mantenint les bombolles de manera estricta. Hi ha centres que estan partits per
la meitat i amb usuaris que fa gairebé dos anys que no es veuen, malgrat
que eren amics”, diu el president de la
Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir), Vicente Botella.
Tot just aquest mes les famílies
van poder tornar a entrar a les habitacions després d’un any i mig, però
en qüestió de deu dies han hagut de
fer passos enrere amb el nou protocol
que va instaurar Salut la setmana passada i que inclou, entre d’altres, que
els familiars s’han de fer un test abans
de cada visita i que els usuaris només
poden sortir si és un mínim de tres dies. “Als residents no els agrada. Molts
havien fet plans o tenien pensat anar
al casament de la neta. I és molt important que la gent gran pugui gaudir
de petits moments de felicitat”, assenyala Pascual.
A més, hi ha les baixes laborals.
“Tenir una infermera comença a ser
un luxe, i ara l’has de tenir dedicada
a fer els tests, quan són hores importantíssimes en què haurien de poder
atendre els residents”, afegeix el director d’Upimir.
Casos a tota mena de centres

A més de les residències de gent gran,
el departament de Drets Socials ha
informat que també hi ha positius en
23 centres de persones amb discapacitat, en 4 de salut mental i en 14 d’altres recursos residencials, com centres d’infància o persones en risc
d’exclusió. Arran d’aquests brots,
s’han comptabilitzat 783 residents
positius (l’1,4% del global), la majoria
dels quals són asimptomàtics o tenen
símptomes lleus, però hi ha 63 persones ingressades i una a l’UCI. Així mateix, hi ha 639 professionals contagiats (l’1,4%), dels quals quatre estan
hospitalitzats i un en estat crític.e

Crida a les dones embarassades perquè també es vacunin
M.R.
BARCELONA

La necessitat de mantenir i augmentar el ritme de vacunació ha fet
que el Govern insisteixi en els missatges a la població, especialment la
més jove i més castigada per la cinquena onada de la pandèmia, perquè es vacuni contra el covid. El
conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va fer ahir una crida a les do-

nes embarassades perquè també facin el pas. Segons va dir, els beneficis d’adquirir anticossos davant del
virus són més alts que no pas el risc
de complicacions per la vacuna o el
risc d’emmalaltir de covid de manera greu si no es compta amb la protecció del vaccí.
Argimon va dirigir la recomanació també cap a les dones que estan
en el primer i el segon trimestre de
gestació, malgrat que inicialment es
recomanava que s’esperés al tercer

Indicacions
Es recomana
fer-ho també
durant el
primer i segon
trimestre

trimestre, perquè és quan hi ha
menys risc de cara al fetus, que ja està més desenvolupat. El conseller va
recordar que el col·lectiu també forma part de l’Estratègia Nacional de
Vacunació, en la mateixa línia que
ho feia dimecres la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
La vacunació en dones embarassades continua plena d’incerteses,
perquè hi ha pocs estudis sobre els
efectes de les vacunes sobre la gestació. No hi ha dades que indiquin

que vacunar les dones embarassades sigui perillós, però, en canvi, sí
que n’hi ha sobre els riscos de passar el covid-19 durant l’embaràs.
El fet que es faci una crida a les
dones embarassades perquè s’injectin la vacuna té a veure amb les característiques de la cinquena onada,
que s’ha acarnissat especialment
entre la població jove i ha fet augmentar de manera exponencial els
positius menors de 40 anys, i entre
ells, per tant, dones gestants.e

