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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

San.it_at inclou el grup de 45 
a ss·anys al pla de vacunació 
Argimon anuncia que la setmana vinent es preveu presen.tar 
un pla sectorial de residències que permetria relaxar mesures 
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Sanitat ha establert nous grups 
prioritaris en la vacunació i ha 
inclòs. a les persones d'entre 45 
i 55 anys per a ser les següents 

- vacunades amb el vaccí d'Astraze
neca. Aquesta vacuna només es
tà aprovada per a menors de 55 
anys i a partir d'ara es completarà 
amb els grups de professionals 
sanitaris i el tram d'edat de 45 a 
55 anys. El Ministeri de Sanitat i 
les autonomies, representades a 
la Comissió, han determinat que 
pel que fa a Pfizer i Moderna, 
després dels majors de 80 anys es 
continuï la vacunació amb el tram 
d'edat d'entre 70 i 79 anys i pos
teriorment amb el de 60 a 69. A 
continuació, es vacunarà als me
nors de 60 anys amb condicions 
de risc alt de patir malalties greus 
per Covid-19. Així doncs, la va
cunació se seguirà prioritzant en 
funció de l'edat i Sanitat ho jus
tifica pel fet que "és el principal 
factor de risc de malaltia greu i 
mortalitat". 

A Catalunya, Salut va informar 
que~~'ha començat a vacunar a 
persones grans dependents i qui 
en té cura. Un cop s'hagi encarri
lat aquest grup i hi hagi suficients 
vacunes es continuarà . amb les 
persones majors de 80 anys. Sa
lut va detallar que primer es con
tactarà amb les persones que cal 
vacunar i s'identificarà quines es 
poden traslladar als punts de va
cunació i quines s'ha d'anar al seu 
domicili. D'altra banda, també es 
començarà a vacunar els pròxims 
dies els treballadors de serveis fu
neraris. La sotsdirectora general 
de Promoció de la Salut, Carmen 
Cabezas, va dir que ja en tenen el 
cens i va anunciar que la setmana 
vinent s'iniciarà l'administració 
del vaccí. 

Per la seva banda, el secretari 
de Salut Pública, Josep Maria Ar
gimon, també va apuntar que els 
pacients amb trasplantaments 
també estan sent vacunats. So
bre les residències, Argimon va 
destacar el fet que el 88,9% dels 
residents ja hagin rebut la prime
ra dosi i que al 80,5% ja se'ls hagi 

Comença la vacunació del personal educatiu 
de fins a 55 anys a la demarcació de Lleida 
El Departament de Salut va començar a vacunar ahir amb el vacd d'AstraZeneca el personal de 
tots els centres educatius d'escoles i instituts de Catalunya de fins a 55 anys. A la regió sanitària de 
Lleida i l'Alt Pirineu i Aran s'han habilitat sis punts de vacunació. En el cas de Ponent, aquests són 
a Tàrrega i al pavelló Onze de Setembre de Lleida, on ahir es van veure llargues cues. Al Pirineu, 
s'ubiquen a Vielha, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i al CAP de Tremp./ FOTO: Tony Alcantara 

administrat la segona. Va apuntar 
que estan per sobre dels càlculs 
que esperaven i va avançar que 
pròximament podran recuperar 
"una vida més plena". En aquest 
sentit, ha explicat que la setmana 
que ve es preveu que es presen
ti un pla sectorial de residències 
on es pugui relaxar algunes de les 
mesures. 

Argimon també va destacar 
.,e la taxa d'infecció entre els sa
nitaris vacunats amb les dues do
sis ha baixat un 80% i va lamentar 
el retard en l'arribada de vacunes 
de Moderna, de les quals va dir 
que rebran menys dosis. Estava 
previst rebre 60.000 i finalment 
s"eran 32.000. 

MAJORS DE 80 ANYS 
A finals d'aquesta setmana 
començaran a rebre 
les vacunes de Pfizer i 
Moderna les persones que 
no viuen a les residències i 
els grans dependents. 
DE 70 A 79 ANYS 
Tenen reservades Pfizer i 
Moderna amb dues dos 
dosis que s'administren en 
un període d'almenys 21 
dies en el primer cas i de 

28 dies en el segon. 
DE 60 A 69 ANYS 
El mateix cas que els dos 
anteriors. Després es 
vacunarà els menors de 60 
anys amb risc alt de patir 
una malaltia greu. 
DE 45 A 55 ANYS 
Rebran AstraZeneca, 
vacuna que a Espanya 
només està autoritzada 
per a menors de 55 anys i 
majors de 18. 

Vacunen 252 
persones a les 
comarques de 
Lleida l'últim dia 
Salut va vacunar ahir 252 per
sones a les comarques de Llei
da dins el pla de vacunació con
tra el Covid-19. D'aquestes, 158 
van rebre la primera dosi i 94 la 
segona. A la plana i al Pirineu hi 
ha 12.587 persones que han re
but les dues dosis i, per tant , es
tan immunitzades, mentre que 
18.340 almenys han rebut Ja 
primera. A Catalunya, 172.687 
persones estan vacunades amb 
la segona dosi. 

Europa compra 300 
milions de dosis 
addicionals de la 
..,.acuna de Moderna 
La Comissió Europea va apro
var ahir un segon contracte 
amb la farmacèutica Moderna 
per comprar 300 milions de 
dosis més de la seva vacuna 
contra el Covid-19. D'aquestes 
noves dosis la meitat seran per 
a aquest any i l'altra meitat són 
una opció a compra per al que 
ve. El contracte original amb 
Moderna preveia l'adquisició 
de 160 milions de dosis. 

Brussel·les treballa 
per tenir vacunes 
efectives contra 
les noves variants 
Brussel·les renegociarà amb 
les farmacèutiques per asse
gurar-se vaccins efectius con
tra les noves variants de la co
vid-19. La Comissió Europea va 
anunciar que accelerarà la revi
sió de les vacunes modificades 
per les noves variants perme
tent a les farmacèutiques ob
tenir l'aval de l'Agència Europea 
del Medicament amb "menys 
dades" clíniques. 
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Pugen a 59 els grups escolars 
confinats' a. la demarcació i 
ja hi ha 1.270 alumnes a casa 
Les xifres de grups escolars con
finats a la demarcació de Lleida 
han empitjorat lleugerament des 
del darrer recompte de dime
cres i després d'unes setmanes 
de descens continuat. Si dimarts 
eren 54 "grups bombolla" confi
nats, ahir tornaven a ser 59. Això 
vol dir que hi ha 1.270 alumnes 
que han de quedar-se a casa per 
haver estat en contacte amb al
gun company que hagi donat po
sitiu de coronavirus. 

Pel que fa al nombre de pro
fessionals educatius confinats, 
actualment són 95, una xifra 
també pitjor que la de dimarts, 
quan eren 87. Des de l'inici del 
curs e~colar a Lleida han donat 
positiu per Covid-19 un total de 
2.017 alumnes i 360 docents 
dels centres escolars lleidatans. 

rEscola 
Vedruna de 

Mollerussa és 
la més afectada 

El centre amb més grups es
colars confinats és l'Escola Ve
druna de Mollerussa, amb 6 
grups bombolla a casa, després 
de que ja hagin donat positiu per 
coronavirus 7 alumnes i un do
cent d'aquest centre educatiu. 

També cal esmentar l'Escola 
de Tartareu, al municipi de les 
Avellanes, on s'ha tancat el cen
tre al estar aïllat l'únic grup esco
lar que hi havra. 

La Fundació Fiella dona el 
condol als familiars dels morts 
de la residència de Tremp 
El Patronat de la Fundació Fie
lla, gestor de la residència Sant 
Hospítal de Tremp ha enviat una 
carta als residents i familiars 
d'aquest centre geriàtric on un 
brot de coronavirus va provocar 
la mort de 61 dels seus usuaris. 
En aquesta carta la direcció i la 
comunitat de religioses de la 
raGidència trasllada el seu pe
sam amb les famflies que han 
perdut algun dels residents i els 

expressa la seva solidaritat. Tam
bé aprofita per agrair la tasca de 
GSS i Sant Joan de Dèu Terres de 
Lleida, que són les dos empreses 
que es van fer càrrec de la gestió 
de la residència quan la situació 
es va descontrolar. Finalment, 
la carta agraeix als familiars "la 
confiança que durant anys heu 
despositat en la nostra residèn
cia" i reafirma el seu compromís 
per "seguir treballant". 

"El coronavirus és un de 
800.000 virus que podria 
saltar cap als éssers humans" 
Més de 1,5 milions de virus cir
culen actualment entre la fauna 
silvestre, dels quals 800.000 tin
drien potencial per a saltar als 
humans, i un d'ells, el que causa 
la Covid-19, ho ha aconseguit, va 
indicar la presidenta de la Con
ferència de Degans de Facultats 
de Veterinària d'Espanya (COVE), 
Maite Martín. 

Durant la seva participació 
aquest dimecres en unes jorna
des telemàtiques sobre malalti
es zoonòtiques (transmissibles 
a humans) i el concepte One 
Health (Una Salut), aquesta ex
perta va defensar la necessitat 

d'impulsar aquesta visió perquè 
fins ara "no hi ha hagut políti
ques sanitàries per a abordar la 
salut des d'aquest punt de vista 
integral". De cara a afrontar pan
dèmies com la que s'està vivint, 
creu que no es pot "cometre el 
mateix error" abordant els pro
blemes de salut pública "solo 
~s de la perspectiva sanitària" 
humana. "No ens hem de limitar 
a reforçar sistemes assistenci
als sinó que és necessari prepa
rar-se per a riscos i disposar de 
plans de contingència per a do
nar una resposta ràpida i eficaç a 
futures emergències". , 

Tàrrega prorroga fins al 
24 de febrer la clausura 
dels espais municipals a 
causa del brot de COvid 
En poc més de quinze dies s'ha 
doblat la xifra de casos positius 
Tàrrega continua registrant 
un augment de la incidència 
acumulada de Covid-19 i 
l'Ajuntament prorroga fins 
al 24 de febrer les actuals 
restriccions sanitàries. 
Actualment hi ha 190 casos 
registrats a la ciutat. 
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Tàrrega mantindrà fins almenys el 
proper dimecres 24 de febrer les 
actuals restriccions sanitàries que 
són en vigor al municipi des del 
passat dia S. L'Equip de Govern 
atén així les recomanacions de 
les autoritats sanitàries després 
d'avaluar l'evolució epidemiològi
ca a la capital de l'Urgell, on s'ha 
constatat un augment continuat 
de la incidència acumulada, fins 
als 190 casos positius registrats 
fins ahir. En poc més de quinze 
dies s'ha doblat la incidència acu
mulada a Tàrrega (el passat 1 de 
febrer hi havia registrats 95 ca-

FOTO: ACN f Els parcs infantils estan tancats des del S de febrer 

sos). També continua la situació 
de transmissió comunitària, fet 
que obliga a prorrogar les mesu
res especials. Val a dir que el risc 
de rebrot i la velocitat de propa
gació continuen baixant a Tàrrega 
(ahir se situaven en 295,03 i 0,6). 

L'Ajuntament ~e Tàrrega rei-

Solsona detecta 30 casos, 
20 dels quals podrien 
ser de la soca britànica 
Si dilluns s'informava de 32 casos 
positius detectats al Centre Sani
tari del Solsonès durant la setma
na passada, la xifra s'ha disparat 
amb 30 positius més entre di
lluns i ahir, més de la meitat dels 
quals són persones adolescents. 
A més, 20 d'aquests nous conta
gis són sospitosos de ser de la va
riant britànica de la Covid-19 per 
l'elevat nivell de càrrega viral i se
gons indicis del laboratori. 

L'alta probabilitat que la soca 
britànica del virus, molt més con
tagiosa, hagi arribat a Solsona fa 
que el Servei Català de la Salut 
hagi ordenat modificar el pro-

Els contactes 
estrets s'han de 
confinar 14 dies 

tocol d'aïllament per a totes les 
persones amb resultat positiu als 
tests, siguin o no sospitoses d'es
tar afectades per la variant brità
nica, o contactes estrets. A partir 
d'ara, tothom s'haurà de confinar 
14 dies en lloc de 10. 

"És de necessitat imperiosa 

tera la seva crida a reduir la in
teracció social tot el que es pu
gui. En aquest sentit, es manté la 
suspensió de l'agenda d'activitats 
culturals presencials i la clausura 
d'equipaments municipals d'usos 
culturals i esportius, tot i que es 
manté el mercat dels dilluns. 

que tothom que doni positiu o 
hagi estat en contacte amb algú 
contagiat compleixi aquest aïlla
ment i extremi les precaucions, 
perquè la velocitat de propagació 
i els efectes de la nova variant són 
més preocupants", va apuntar el 
director mèdic del Centre Sanita
ri, Juan Campus. 

Des de l'ens de salut es posa 
l'accent en els efectes dels dies 
previs al Carnaval sobre l'evolució 
epidemiològica de Solsona, espe
cialment entre els joves. De mo
ment, hi ha confinats dos grups 
escolars de 3r d'ESO d'Arrels, si 
bé es preveu que els propers dies 
se n'hi vagin sumant més. 

Cal recordar que durant el mes 
de gener la residència Hospital 
Pere Màrtir Colomés de Solsona 
va patir un brot de coronavirus 
que va acabar amb 24 defuncions 
entre els residents. 
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