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La patronal de les residències
reclama una llei que obligui els
seus empleats a estar vacunats
ACRA considera “inviable” canviar de lloc els treballadors
no vaccinats perquè el 98% fa atenció directa a la gent gran
BARCELONA
ACN
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) veu
“inviable” canviar de lloc de feina els treballadors no vacunats
i ha reclamat una llei sanitària
que faci obligatòria la vacunació per treballar en residències,
centres de dia i atenció directa
a gent gran. La directora general
d’ACRA, Montse Llopis, s’ha mostrat escèptica amb el document
del Ministeri de Sanitat que obre
la porta a valorar el canvi de lloc
de feina de qui no tingui la pauta completa. “El 98% fan atenció
directa, què fem, els posem a
tots a fer d’administratius?”, s’ha
preguntat. Segons Llopis, el document demostra poc coneixement
de la realitat dels centres. Ha indicat que els no vacunats no són
més del 10-12% però una sola
persona “pot infectar una residència”.
Llopis ha afirmat també que la
normativa laboral no permet canviar una persona de lloc de treball fàcilment. Més enllà d’això,
ha insistit que la majoria de les
tasques que es fan dins d’un centre de gent gran impliquen un
contacte directe amb el resident
i, per tant, no existirien tampoc
llocs de feina on derivar aquells
no vacunats.
Per això, ha insistit que l’única
via per garantir el 100% de la vacunació completa entre els empleats és a través d’una llei sanitària. “Igual que ens ho demanen
per viatjar, perquè no ho podem
demana per protegir les persones més dèbils?”, ha manifestat.
En aquest sentit, ha plantejat que
ningú obliga a treballar en una
residència però sí que si es fa,
s’hauria de garantir legalment el
requisit de la vacunació.
Sobre la necessitat o no d’una
tercera dosi entre els residents,
Llopis ha deixat clar que és la
ciència qui ha de dir si és necessària.

Els escolars
vacunats no
es confinaran
si tenen un
company positiu
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Augmenta un 85% la vacunació en
les dones embarassades a Catalunya
Barcelona
REDACCIÓ
Les mesures de conscienciació
que s’han portat a terme per
potenciar la vacunació entre el
col·lectiu de gestants ha suposat que entre el 4 i l’11 d’agost
s’hagin vacunat a Catalunya
2.334 dones embarassades, un
85% més que la setmana anterior, quan només ho havien fet
1.256 dones. Després de les accions de comunicació del Departament de Salut per conscienciar
de la importància de vacunes les
dones embarassades, es va posar en marxa un seminari web
amb les societats científiques
que van seguir més de 1000 professionals. Els ASSIR i els equips
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d’atenció primària s’han posat
en contacte de forma proactiva
amb les gestants, via telefònica
o SMS, per facilitar-les l’hora de
vacunació, aclarir dubtes o do-

nar informació. També els hospitals han participat activament en
l’assessorament cap a les dones
embarassades.
En aquesta línia, la setmana

Els nens i nenes que estiguin
vacunats no s’hauran de confinar si algun company de la seva
classe dona positiu per coronavirus. Aquesta és una informació que avançava ahir el diari La
Vanguardia, quan tot just falta
un mes per la tornada a l’escola. A més a més, els escolars
que ja hagin passat la malaltia
durant els últims sis mesos tampoc s’hauran d’estar deu dies a
casa i podran continuar anant a
classe amb total normailitat, segons les mateixes fonts. Ara bé,
els nens no vacunats sí que hauran de fer igualment quarantena quan tinguin un company
positiu.
passada la secretària de Salut
Pública, Carmen Cabezas, va remarcar que les dones embarassades no vacunades tenen 4,2
vegades més risc de contagiar-se
i que, si es contagien tenen 5,4
vegades més risc d’ingressar. A
més, les no vacunades tenen un
risc multiplicat per 23 d’acabar
ingressant respecte a les vacunades.
A banda dels riscos, també
s’està explicant el benefici de la
vacuna entre les gestants: hi ha
una transmissió d’anticossos al
fetus i això és un element important de protecció a la criatura
després del seu naixement.
Els missatges de conscienciació, juntament amb les accions
proactives dels professionals de
la salut envers el col·lectiu estan
donant resultats amb aquest increment del 85% en només una
setmana.

