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Un mort i catorze casos al geriàtric
d’Aitona i 23 positius al d’Àger
En aquest últim centre, tots els usuaris excepte dos tenen coronavirus || L’ancià de
la Seu d’Urgell dóna negatiu i desconfinen els usuaris del Seminari
USS FSH.

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La Llar Santa Teresa
Jornet d’Aitona té uns catorze
casos de coronavirus diagnosticats i un mort, que va traspassar
la nit de dilluns a dimarts. Segons fonts pròximes, els usuaris
contagiats es troben aïllats i a
la residència es porten a terme
treballs de desinfecció.
A ixí mateix, al ger iàtr ic
d’Àger ja són 23 els ancians amb
Covid-19, encara que es troben
estables. D’aquesta manera, tots
els residents excepte dos estan
encomanats.
D’altra banda, al centre de
la Fuliola s’ha registrat una nova mort, la qual cosa eleva les
defuncions des de l’inici de la
pandèmia a dinou, informa Segre Tàrrega.
A més a més, l’ancià que dimarts va ser traslladat del Seminari de la Seu a l’hospital de
la ciutat al sospitar que podia
haver contret el virus va donar
negatiu en les proves que se li
van practicar.
L’alcalde i president del Patronat de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, va explicar
que l’home continuarà ingressat
“per prevenció” per veure com
evoluciona. L’alarma va saltar,
va dir, “al patir un pic de febre
dimarts però sense la presència
de tos ni cap altre símptoma”
associat al virus (vegeu SEGRE
d’ahir).
Els altres 21 residents al Seminari, que van anar a aquest
equipament des de la unitat
sociosanitària de l’hospital de
l’Alt Urgell, ja no estan aïllats
després de descartar aquest possible cas, informa C. Sans.
D’altra banda, el personal del
Bus de la Salut s’ha incorporat
als treballs per practicar tests en
totes les residències d’ancians de
Lleida amb casos de Covid-19.

Professionals de la residència del Seminari de la Seu, col·locant-se ahir el material de protecció.

EMPRESES PRIVADES

Denuncien dificultats per
accedir al material de protecció
n L’empresa Lleida Assistencial, que atén persones amb
dependència, discapacitat o
de la tercera edat, va denunciar la dificultat per accedir
a material de protecció i va
lamentar la “invisibilitat”
de les empreses privades
del sector assistencial. La
directora, Montse Bosch, va
explicar que empleats atenen
persones de risc i no compten

amb material per evitar contagis. “Entenem que som una
empresa privada i hem de pagar-ho nosaltres, però demanem a l’Administració que
ens hi facilitin l’accés, per
protegir empleats i usuaris”.
L’empresa compta amb tres
treballadors de baixa amb
símptomes de coronavirus,
però sense poder accedir a
les proves.

“Necessitem de
forma urgent que
arribin tests i EPI”
n La presidenta de l’Associació Catalana de Recursos
Assistencials, Cinta Pascual,
va assegurar que “necessitem urgentment que arribin
tests, que totes les residències
tinguin equips de protecció
individual (EPI) garantits i
suficients i que es facin les
derivacions hospitalàries necessàries”. Va afirmar que la
falta de tests impedeix saber
“l’afectació en el conjunt de
residències” i “com hem d’actuar als centres”.

