
n L’Associació Catalana de Recur-
sos Assistencials (ACRA)  ha recla-
mat a la Generalitat de Catalunya
l’establiment d’un certificat covid 
digital específic per al sector 
d’atenció a la gent gran en situa-
ció de dependència. Aquest certi-
ficat, que faria les funcions d’un 
passaport sanitari, seria obligato-
ri per a professionals i familiars en 
contacte amb les persones depen-
dents, i «serviria per protegir en-
cara més un dels col·lectius més 
vulnerables i que més afectats 
s’han vist per la pandèmia», se-
gons afirma la patronal de resi-
dències. 

«Parlem molt del respecte a la 
decisió de no vacunar-se, però on 
està el respecte o el dret que un fa-
miliar que està a una residència 
l’atengui una persona vacunada? 
Com podem garantir una plena 
seguretat si hi ha familiars no va-
cunats que accedeixen a un cen-
tre residencial?», es pregunta Cin-
ta Pascual, presidenta d’ACRA, ara 
que els plans sectorials de resi-
dències i centres de dia, dos recur-
sos utilitzats per unes 63.000 per-
sones dependents a Catalunya, 
flexibilitzaran les seves mesures 
de seguretat per tal de facilitar la 
interacció entre persones usuàri-
es i el seu entorn. 

Segons les dades oficials de va-
cunació del Departament de Sa-

lut, les xifres de no vacunats van 
del 6% de professionals de resi-
dències fins al 26,5% entre perso-

nes de més de 12 anys a l’entorn 
comunitari. 

Sindicats en contra 

Les reaccions a aquesta postura 
no han tardat a arribar. El sindicat 
Comissions Obreres (CCOO) s’hi 
ha mostrat totalment en contra, de 
la mateixa manera que va trobar 
«desproporcionat» el planteja-
ment de Pimec respecte a l’exi-
gència de la vacunació obligatòria 
o el certificat covid als treballa-
dors. 

Maria Àngels Rodríguez, por-
taveu i responsable de comunica-
ció de la Federació de Sanitat de 
CCOO i que exerceix com a infer-
mera a l’hospital Trueta, lamenta 
a aquest diari que la petició 
d’ACRA «implica la limitació de 
drets fonamentals». A part d’això, 
hi ha altres motius com per exem-
ple que «no tothom pot vacunar-
se per motius de salut, així que és 
inapropiat exigir la vacunació», la-
menta. 

És per això que des del sindicat 
s’insta als Governs a «no deixar-se 
pressionar» per part de les patro-
nals i  «salvaguardar» els drets fo-
namentals dels ciutadans mentre 
no existeixi una situació de real ur-
gència i necessitat per a l’interès 
públic. 

Des del sindicat, també afegei-
xen que  l’altra eina per a la con-
tenció de la pandèmia en l’àmbit 
laboral és el manteniment de les 
mesures bàsiques de prevenció 
que no s’han complert en moltes 
empreses al llarg d’aquesta pan-
dèmia. «En el cas de les residènci-
es, tenim constància que no sem-
pre s’han facilitat els equips de 
protecció individuals (EPIs) ne-
cessaris i això és imprescindible 
per a tots els treballadors, tant si 
estan vacunats com no», conclou 
Rodríguez. 

La patronal de residències reclama 
el passaport a treballadors i familiars
u Vol que s’estableixi un certificat sanitari específic per accedir a qualsevol recurs assistencial 
uCCOO s’hi mostra en contra perquè «vulnera drets fonamentals i no tothom pot vacunar-se»
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«L’altra eina per 
contenir el virus a les 
residències és facilitar 
equips de protecció 
individual bàsics, acció 
que no es fa sempre»

COVID-19  u  EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

u El Tribunal Superior de Justí-

cia de Catalunya (TSJC) ha aixe-

cat les mesures cautelars que 

hi havia sobre el primer conve-

ni català d’atenció a la gent 

gran. S’ha desestimat la 

demanda presentada per 

l’Associació de Centres d’Aten-

ció a la Dependència de Catalu-

nya (ACAD), qui va impugnar el 

conveni per desacords. El sindi-

cat Comissions Obreres celebra 

la decisió però adverteix que 

encara no és definitiva perquè 

es pot recórrer. DDG GIRONA

Es desencalla el 
primer conveni de 
la gent gran

Usuàries d’una residència en una imatge d’arxiu. ACN

A l’UCI 

8
Hospitalitzats

26

Vacunats de la 
primera dosi 

643.940

Defuncions  
acumulades 

2.281

Positius 
acumulats 

105.118

Noves 
defuncions 

1

Nous positius 

92

SITUACIÓ DE LA COVID-19 A GIRONA EL 19 D’OCTUBRE
XIFRES DEL DEPARTAMENT DE SALUT

Vacunació  
completa 

631.553
+ 113 %
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