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L’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials (ACRA) ha reclamat 
a la Generalitat que estableixi un 
certificat Covid digital específic 
per al sector d’atenció a la gent 
gran en situació de dependència. 
Aquest certificat hauria de fer les 
funcions de passaport sanitari i 
seria obligatori per a professio-
nals i familiars en contacte amb 
persones dependents. 

L’ACRA va defensar que aques-
ta eina permetria protegir “en-
cara més” un dels col·lectius 
més vulnerables. La presidenta 
d’ACRA, Cinta Pascual, va afirmar 
que es parla molt del respecte a 
la decisió de no vacunar-se però 
s’ha preguntat on està el respec-
te o el dret que té un familiar 
que està en una residència a que 
l’atengui una persona vacunada.

“Com podem garantir una ple-
na seguretat si hi ha familiars no 
vacunats que accedeixen a un 
centre residencial?”, es va pre-
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Reclamen la implantació del 
certificat Covid per entrar a 
les residències de gent gran

guntar també Pascual. L’ACRA va 
alertar sobre els riscos d’aquesta 
situació ara que es flexibilitzen les 
mesures per accedir als centres 
residencials.

Tot i aquesta reclamació, el 
conseller de Salut, en ser pregun-
tat ahir per la implementació del 
certificat més enllà del sector de 
l’oci nocturn, no va voler entrar 

en detalls i va assenyalar que com 
a menys llocs s’hagi de fer, “mi-
llor”. En aquest sentit, no va voler 
posar una xifra, i es va limitar a dir 
que no dependrà tant dels indi-
cadors, com de l’impacte del Co-
vid-19 en el sistema sanitari.

D’altra banda, Lleida té 72 re-
sidències lliures de Covid i 1 amb 
casos positius controlats.
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