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SCllut çomençarà a vacunar al
person_al sanitari ''en paral·ler' a
la campanya de les residències
'

A Lleida ja han arribat 1.650 dosis per començar
a vacunar als sanitaris aquesta mateixa setmana
El Departament de Salut
començarà a vacunar
als treballadors de la
sanitat pública i privada
de Catalunya. Ho farà de
manera simultània amb les
residencies.
Lleida
ACN
El Departament de Salut començarà a vacunar els professionals
sanitaris contra el Covid-19. Així
ho va anunciar ahir la consellera
de Salut, Alba Vergés, que va explicar que aquesta vacunació es
farà "en paraHel" a la de personal i usuaris de residències, que
fins ara han estat l'únic col·lectiu
vacunat. De fet, a centres com
l'Hospital Vall d'Hebron ja s'ha
començat a administrar vaccines
a professionals. Durant el dia està
previst vacunar a l'Hospital Sant
Pau, al Trueta de Girona i al Joan
XXIII de Tarragona. En un inici estava previst primer començar la
campanya a les residències i passar després a personal de centres
sanitaris. La consellera và explicar
quê-s'ha pres la decisió per "maximitzar" la capacitat de vacunació. A més, també va explicar que
es farà "un esforç més" i es vacunarà cada dia, també els festius.
Segons va apuntar el secretari
de Salut Pública, Josep Maria Ar-

FOTO: Núria Garcia I També es començarà a vacunar en dies festius

gimon, s'ha pres aquesta decisió
per reforçar aquest "grup essencial" però ha dit que no s'oblidarà
que les residències són "la prioritat". "Estem vacunant ara a les
residències i ja hem iniciat també
la vacunació a professionals sanitaris", va afegir Argimon, que va
indicar que ahir al matí es van re-

El brot de la residència de
Solsona ja ha provocat 3
defuncions i 63 contagis
El brot de Covid-19 de la residència de gent gran de Solsona ha
comportat la mort de tres usuaris. Les dues últimes víctimes es
va'n registrar la matinada d'aquest
diumenge, que se sumen a la que
hi havia hagut anteriorment. D'altra banda, els contagis també han
crescut i afecten el 56% dels usuaris. Segons les últimes dades, hi
ha 49 usuaris que han donat po-

sitiu i 14 professionals infectats.
l'últim balanç ha comptabilitzat
deu nous positius, per ara asimp.J_omàtics o lleus, que s'han traslladat a les zones vermelles. El
centre també ha demanat l'activació de l'equip d' intervenció ràpida de la Generalitat
A les zones grogues, on hi ha
ubicades les persones que no han
donat positiu, però q~e són sus-

partir 33.000 dosis i s'anirà incrementant el repartiment durant la
setmana.
LLEIDA REP 1.650 VACCINS

Fins a 1.650 vacunes van arribar aquest dilluns a la demarcació de Lleida i, segons va informar el Departament de Salut, a

ceptibles d'haver entrat en contacte amb el virus, s'hi duen a
terme cribratges diaris. Quant a
l'equip de professionals, n'hi ha
un total de 14 de contagiats, tres
més que ahir diumenge.
Totes les famílies de les deu
darreres persones diagnosticades, que van ser traslladades a
les zones vermelles, van ser informades ahir al vespre de la situació. La Fundació Hospital Pere
Màrtir Colomés i les institucions
locals lamenten les defuncions
dels darrers dies i el creixement
del nombre de positius. Amb tot,
destaquen el fet que des d'ahir
no hi hagi ningú més amb símptomes de la malaltia.

partir d'ara els vaccins arribaran
els dill uns i els dijous. La resta
de dies es procedirà a les vacunacions que, aquesta setmana,
ja començaran a rebre també els
professionals sanitaris, que es vacunaran als seus centres hospitalaris i d~tenció Primària. També
seguiran rebent vaccins els usuaris i treballadors de residències.
Concretament, la Regió Sanitària
de Lleida va rebre aquest dilluns
1.050 dosis, de les quals la meitat
se subministraran en residències
i l'altra meitat en sòciosanitaris, i
la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu
i Aran en va rebre 600. Aquestes
dosis es començaran a subministrar avui mateix.
Pel que fa a la Regió Sanitària de Lleida, els professionals
de l'Atenció Primària i de la xarxa hospitalària es començaran
a vacunar aquesta setmana de
manera esglaonada. Pel que fa a
les residències, a partir d'avui es
començaran a vacunar usuaris i
professionals dels centres d'Arbeca i Juneda (Garrigues) i Lleida,
Puigverd de Lleida, Almacelles i
Vilanova de la Barca (Segrià). A
la Regió Sanitària'tle l'Alt Pirineu i
Aran, usuaris i treballadors de les
residències de Vielha, Tremp, Oliana (Alt Urgell), la Pobla de Segur
(Pallars Jussà), i Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya).

Trilla creu
que el Govern
ha volgut anar
massa ràpid
vacunant
El cap del Servei de Medicina
Preventiva i Epidemiologia de
l'Hospital Clínic, Antoni Trilla,
ha dit que el departament de
Salut català "ha pecat de voler
córrer massa" amb la vacunació i per això no ha complert les
expectatives i només ha vacunat a un 13% de les persones
previstes. Trilla va reconèixer
que s'ha vacunat a una "xifra
baixa" de persones i ho ha argumentat en què es va accelerar una setmana l'aprovació de
la vacuna i la majoria dels governs pensaven començar a vacunar aquesta setmana.

Illa creu que
la vacunació
aviat agafarà
"velocitat
de creuer"
El ministre de Sanitat, Salvador lila, va afirmar que
no té "cap inquietud" pel
ritme de vacunació i que
aquesta setmana les autonomies agafaran "velocitat
de creuer". Segons ha informat lila, el Ministeri de
Sanitat ha repartit 718.575
dosis de la vacuna de Pfizer
a les autonomies, que han
vacunat 82.834 persones a
tot l'Estat espanyol. De les
vacunes rebudes, 360.000
van arribar aquest dilluns.

La segona PCR confirma
que cap usuari de Balàfia I
es va contagiar de Covid
Es confirma que cap dels usuaris
de la residència Balàfia I de Lleida ·s'ha encomanat la covíd-19,
després del segon cribratge fet
el 31 de desembre arran del cas
d'una treballadora del centre
que va donar positiu diumenge
27 de desembre, el mateix dia
que començaven les vacunacions al centre i on una infermera
que injectava el vaccí també tenia el virus. Segons ha informat
'

.

Salut, aquest segon cribratge
ha confirmat que els 66 usuaris
i els 76 professionals que hi ha
actualment al centre són negatius de coronavirus. Tot i això,
els residents continuaran aïllats
per prevenció per indicació de
Vigilància Epidemiològica fins
dimecres, passats 10 dies des de
diumenge 27, quan es van vacunar 61 dels 66 usuaris i 17 dels
78 treballadors.
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Els Reis Mags 'esquiven' la crisi
saAit.ària i arriben avui a totes les
comarques de Ponent i el Pirineu
L'·ús de les noves tecnologies i els escenaris estàtics seran clau
en una nit de Reis que s'adapta a les exigències de la pandèm ia
Lleida
REDACCIÓ
Els Reis Mags d'Orient han aconseguit 'esquivar' la crisi sanitària
provocada pel coronavirus i avui
estaran presents a totes les comarques de Ponent i el Pirineu.
Tot i això, donant exemple, s'han
adaptat a les exigències de la
pandèmia i faran ús de les noves
tecnologies perquè els més petits
els puguin veure i, alhora, els escenaris també seran estàtics.
D'aquesta manera, visitaran la
ciutat de Lleida durant la tarda en
un recorregut d'unes dues hores i
mitja, a partir de les 17.15 hores,
que inclourà les principals vies de
la capital del Segrià i la comitiva
estarà integrada per la carrossa
de l'Estel i el Bus Turístic. L'alcalde, Miquel Pueyo, va demanar
als nens i nenes que ho segueixin
des dels balcons o per Lleida TV.
A més, a Balaguer la seva arribada i recepció es podrà seguir a
través del canal de YouTube de la
Paeria. Per la seva banda, l'Espai
Fassina de Tàrrega acollirà, en un
acte sense aglomeracions i amb
inscripció prèvia, una Cavalcada
de Reis estàtica, mentre que els
discursos es podran seguir per les
xarxes socials. De la mateixa manera, a Mollerussa arribaran de
manera simultània en tres espais

La Paeria fa

donació de
regals per als
infants que es

troben a IJ\mau

FOTO: ICS I Moment en què la Paeria feia l'entrega de regals per als nens i nenes ingressats a pediatria

oberts diferents i distribuïts per
padró en funció d'on es viu.
Les Borges Blanques també
celebrarà una cavalcada estàtica
a la plaça Europa ·per rebre els

ECO
La falta de potencia y el au mento
de consumo son sintomas de la
obstrucción parcial de un FAP.

-

Reis Mags, mentre que a Cervera
arribaran als barris de la localitat:
Així mateix, cal indicar que el pavelló del Casal de Tremp serà el
lloc on es farà la recepció de Ses
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Majestats i a Sort es durà a terme
a la Plaça Major i s'ha de reservar
la corresponent entrada. A més,
a la Seu d'Urgell la recepció serà
a la plaça Joan Sansa i s'han pre-

L'alcalde de Lleida, Miquel
Pueyo, acompanyat de la
tinent d'alcalde Montse Pifarré i el regidor Ignasi Amor, van
lliurar ahir un lot de regals per
als nens i les nenes ingressats
al servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Com ja és tradicional,
l'Ajuntament de Lleida col·labora d'aquesta manera amb
el centre sanitari perquè cap
infant es quedi sense joguina
per Reis. Els regals són educatius i no sexistes, distribuïts
per franges d'edat, i inclouen
jocs de construcció, de pintura, de memòria o trencaclosques, entre altres.

parat tres torns, a Vielha es podrà
seguir a través de les xarxes socials, a Solsona la visita serà a la Sala Polivalent i també s'ha adaptat
al Pont de Suert.

