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PANDÈMIA

Salut vol limitar les reunions
socials a un màxim de sis persones
Es redueixen de 14 a 10 dies les quarantenes dels contactes estrets de positius de covid-19
GEMMA GARRIDO GRANGER
SANTA COLOMA DE GRAMENET

El secretari de Salut Pública, Josep
Maria Argimon, va anunciar ahir
que el departament de Salut proposarà al Procicat, previsiblement
abans de divendres, la limitació de
totes les reunions socials a un màxim de sis persones arreu del territori. La restricció vigent permet trobades de fins a 10 persones. L’objectiu és minimitzar la transmissió del
virus, ja que, segons Salut, es dona
principalment en entorns familiars
i reunions entre amics, que és quan
les persones es relaxen pel que fa a
les mesures de seguretat i es contagien. De fet, Argimon va fer un toc
d’alerta i va avisar que les dades són
preocupants: “Els indicadors actuals els esperàvem a finals de mes, no
aquesta setmana”, va dir.
El Govern encara ha d’aprovar la
nova limitació i, a més, caldrà una
autorització judicial perquè es pugui desplegar. En cas que la decisió
fos favorable, la resolució sortirà
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i serà
d’aplicació immediata. La proposta arriba en plena represa de la normalitat, una setmana després de
l’inici de curs i quinze dies després
de la tornada laboral generalitzada,
i en pocs dies s’ha viscut un repunt
de la corba epidemiològica.
“Els indicadors estan pujant una
mica més del que m’esperava. Si això
continua augmentant, prendrem
mesures globals però comprensives”, va advertir hores abans de la seva compareixença setmanal el secretari de Salut Pública. Així, la primera d’aquestes accions seria, precisament, limitar el nombre de persones
que poden compartir un mateix espai. “Els casos es multipliquen molt
ràpidament i les accions que fem resten, no divideixen”, va dir, sobre les
restriccions.
L’empitjorament de les dades
epidemiològiques més recents està
al darrere d’aquesta decisió, ja que
entre el 12 i el 18 de setembre, la setmana mòbil més fiable per analitzar
la tendència epidemiològica, s’ha
passat d’una taxa de contagi o R –velocitat de reproducció en els últims
7 dies–, d’1 a 1,13; és a dir, de mitjana, una persona infectada transmet
el virus a més d’una persona.
També ha crescut molt ràpidament la taxa de PCR positives, que
actualment està entorn dels 90 casos per cada 100.000 habitants,

mentre que fa set dies era de 82. Argimon va alertar que la corba catalana viu un repunt “diferent” dels registrats durant els mesos d’estiu i va
assenyalar que ara té un pendent
més pronunciat. Amb tot, va matisar
que caldrà veure com evoluciona la
tendència perquè és massa “incipient” per treure’n conclusions.
Fomentar els aïllaments

El departament de Salut també va
decidir que les quarantenes per als
contactes estrets de positius per covid-19 es reduiran de 14 a 10 dies a
partir de la setmana que ve, per millorar el compliment dels aïllaments. La idea feia dies que planava
i no va ser fins ahir que es va confirmar, poc abans que el ministeri
de Sanitat ho anunciés i que la comissió de Salut publiqués l’aprovació de la mesura, en coordinació

Restriccions a la Cerdanya, la
comarca amb més risc de rebrot
El departament de Salut ampliarà la llista de territoris on ha hagut d’endurir les restriccions socials per evitar el descontrol epidemiològic amb
la Cerdanya. Els diversos focus actius que s’han
estat declarant recentment en aquests territoris de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
han fet escalar la corba molt notablement i, de
fet, la Cerdanya és la comarca que té el risc de rebrot més alt del conjunt del país, amb una taxa
de contagi superior a 2.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va confirmar ahir que Salut proposarà al
Procicat l’aprovació d’una resolució que permeti implementar restriccions socials i a la mobilitat en aquestes dues localitats, similars a les
desplegades a Girona la setmana passada .

amb les comunitats autònomes.
“Tots sabem que les quarantenes de
14 dies són la millor opció, però s’ha
de fer un balanç risc-benefici per
poder escurçar-les. Pensem que hi
ha un cert risc, però creiem que és
controlable”, va afirmar Argimon.
La reducció del temps de quarantena permetrà, per exemple,
que un infant que hagi de fer aquest
aïllament per un positiu al seu grup
bombolla al centre educatiu ho faci durant 10 dies i no 14 com fins
ara. Des de l’última actualització
del protocol d’actuació davant de
casos de coronavirus, l’aïllament
de les persones amb una PCR positiva ja és de deu dies. “D’aquesta
manera unifiquem els criteris i els
terminis”, va explicar l’expert.
La mesura entrarà en vigor quan
es publiqui la nova actualització del
protocol, i s’hi farà constar l’opinió
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de tots els experts –algunes de les
quals són divergents o contràries a
la modificació– que han participat
en l’elaboració del document.
L’evidència científica apunta que
entre el desè i el catorzè dia d’infecció és “difícil” que es desenvolupin
símptomes i, per tant, s’assumeix
que s’és menys contagiós. “Això no
vol dir que la malaltia no es pugui
transmetre. Si es tenen símptomes,
cal estar molt atents”, va sentenciar el nou subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències
de l’Agència de Salut Pública i coordinador de la unitat de seguiment
del covid-19 a Catalunya, Jacobo
Mendioroz.
La màxima autoritat catalana en
Salut Pública va afegir que la decisió
s’anirà avaluant depenent de si el
compliment de les quarantenes millora o no. “No fem res que no hagin
fet altres països com Suïssa o Holanda”, va explicar Argimon, però va
descartar reduir la quarantena a set
dies com ha fet França. “Això és
massa agosarat”, va reconèixer.
Creix el risc de rebrot

El risc de rebrot, que calcula els potencials diagnòstics dels següents
14 dies per anticipar-se a nous brots
a partir dels casos confirmats i la R,
també ha tornat a repuntar després
de setmanes de cara a l’estabilització, i ha passat de 169 a 186 en només
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dues setmanes. El valor de rebrot
s’acosta perillosament a 200, que és
el llindar que es considera crític, i
el mapa de Catalunya que elabora el
departament mitjançant les dades
obertes està quasi en la seva totalitat pintat de vermell. Això significa
que la transmissió del covid-19 pot
descontrolar-se arreu del territori
en qualsevol moment.
“Hi ha dues regions sanitàries que
tiben de la corba cap amunt pel seu
pes demogràfic, l’àrea metropolitana nord i Barcelona ciutat”, va reflexionar el secretari de Salut Pública,
Josep Maria Argimon, que va concretar que, en aquests moments, a la
capital catalana un centenar de persones tenen la capacitat d’infectarne 126 més, i a la metropolitana nord
–la més poblada del país–, 107. Preocupa especialment la metropolitana sud, on en poc temps la corba s’ha
disparat: ha passat de tenir una propagació de 0,93 (menys d’un cas nou
per contagiat) a 1,3 en només set dies. “Són aquestes pujades sobtades
les que necessitem aturar clarament”, va alertar Argimon.
També la corba epidemiològica
del Camp de Tarragona creix i, si bé
a les Terres de l’Ebre la tendència
és “bona”, encara està lluny de sortir de la zona de perill, especialment la capital, Tortosa. Lleida, en
canvi, és la regió on el virus té un
millor comportament.e
Sanitaris fent proves
PCR durant els
cribatges massius a
Girona. ACN
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Les residències
demanen doblar
la inversió al sector
La patronal més gran del sector de les residències, ACRA,
va insistir ahir al Govern que
el pressupost anual d’Afers
Socials (de 1.500 milions d’euros) s’hauria de doblar, fins a
arribar als 3.000 milions
d’euros, per augmentar salaris, mantenir la coordinació
sanitària i millorar en innovació tecnològica. A més, reclamen a la conselleria de Salut
que la coordinació que s’ha
aconseguit amb l’entrada de
l’atenció primària als centres
no es perdi després del covid
per garantir el dret a la sanitat
de les persones grans al final
de la vida.
“Ara venen metges i infermeres del CAP a les residències, a pràcticament totes, però
això és el que hauríem d’haver tingut sempre i el que
s’hauria de mantenir a partir
d’ara”, va sentenciar la presidenta de l’entitat, Cinta Pascual. També demanen la contractació de 163 metges i 270
infermeres per atendre residents, tal com es va comprometre el Govern.e

Dues setmanes
d’aïllament amb
excepcions al món
● França
L’escàs compliment dels 14
dies inicials de quarantena ha
fet que des de la setmana passada es redueixi a la meitat,
set dies.
● Alemanya
El centre d’epidemiologia
aconsella passar a cinc dies
d’autoconfinament però ara
encara es mantenen 14 dies.
● Bèlgica
Tot i que es recomanen 14 dies, en funció de la regió i de si
el contacte és o no asimptomàtic, es pot reduir a nou dies si es fan dues proves PCR
que donen negatiu.
● Suècia
El país escandinau, que ha
decretat les restriccions més
suaus, estableix 14 dies.
● Estats Units
Es recomana fer una quarantena de 14 dies a partir de
l’últim contacte.
● Portugal
S’ha obert el debat sobre la necessitat d’escurçar a 10 els dies d’autoaïllament per afavorir el compliment efectiu però
encara es demana guardar els
14 dies.

