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Una professional sanitària d’Aran rebent la injecció.

El 57% d’usuaris
de residències del
Pirineu, vacunats

ics lleida

Vacunació d’un treballador de l’Hospital del Pallars.
Infermeres Lleida COILL

A Lleida s’han administrat 4.433 dosis ||
La vacuna arriba a la Val d’Aran
m.m.c. / x.r.

❘ lleida ❘ La campanya de vacunació contra la Covid a Lleida
segueix a bon ritme i el 57%
dels usuaris de les residències
de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran ja han rebut la primera dosi de la de Pfizer. Són
367 d’un total de 640 residents.
Respecte a la regió sanitària de
Lleida, ja han rebut la vacuna el
40%, 1.734 usuaris d’un total
de 4.300. Entre les dos regions
ja s’han administrat un total de
4.433 dosis (3.748 al pla i 685
al Pirineu), de les quals més de
2.000 corresponen a personal
sanitari.
En aquest sentit, les vacunes
van arribar ahir a Aran i al voltant de 200 persones van rebre
la primera injecció. Entre elles,
els 42 usuaris de la residència
de Vielha i del centre de dia,
el personal sanitari i essencial
del geriàtric i l’Espitau i el de
transport sanitari. Ahir també
es va vacunar a la residència de
la Fuliola i a la Comtes d’Urgell
de Balaguer.

Així mateix, des de dijous i
fins demà es vacunarà en vint
residències de Lleida ciutat,
Almacelles, Alcoletge, Sucs,
les Borges Blanques, Aitona,
Alpicat, Rosselló, Benavent de
Segrià, Balaguer, Barbens, Vila-sana, Bellvís, Tàrrega, Artesa
de Segre, Maldà, la Fuliola, Oliana, Vielha i Tremp. També en
sociosanitaris, hospitals i CAP.

Dispositiu de vacunació a la residència de la Fuliola.

conselh generau d’aran

“Un dia important
i molt esperat”
n La síndica d’Aran, Maria Vergés, va explicar
després de les primeres
vacunes que “és un dia
important i molt esperat
al nostre territori, ja que
donem el primer pas per
combatre la pandèmia i
immunitzar la població de
més risc i la més exposada.” Va fer una crida que
“la ciutadania aranesa
es vacuni quan arribi el
moment”.

Un usuari del geriàtric de Vielha rebent ahir la vacuna de Pfizer.

Argimon aposta per revisar en tres
setmanes si cal tancar les escoles
❘ barcelona ❘ El secretari de Salut
Pública, Josep Maria Argimon,
va avalar ahir la tornada als centres educatius dilluns vinent.
“Espero que sí”, va respondre
a una pregunta a la SER Catalunya sobre si obriran portes.
“Hem d’intentar-ho i, si d’aquí a
tres setmanes no podem, retrocedirem”, va afegir. En aquest
sentit, va reconèixer que si les
coses es compliquen, fet que va
afirmar que no es pot descartar,
s’hauran de prendre “les mesures que s’hagin de prendre”. El

L’equip de coordinació de la Covid a l’hospital Arnau de

secretari va afegir que les mateixes veus que ara demanen
de no tornar ja hi eren al mes
de setembre. “Si els haguéssim
fet cas, no hauríem obert les escoles”, va manifestar. També
va dir que la incidència actual
és “molt alta” però que no s’ha
arribat a les xifres de la segona
onada, quan els centres van estar oberts.
Per la seua part, el sindicat
USTEC-STEs, majoritari en el
sector, va portar carbó a les portes del departament d’Educa-

ció i va assegurar que “no pot
tornar” a les aules perquè no
s’han pres prou mesures. També
va exigir que els substituts de
docents vulnerables cobrin el
període nadalenc. A partir de
dilluns es duran a terme cribratges amb automostres de PCR
als professionals dels centres de
forma progressiva. Fonts d’Educació a Lleida van afirmar que
les proves no arribaran fins dimarts o dimecres i que el més
probable és que es comenci a
Lleida ciutat.

Vacunació a l’hospital Sa

La situació
epidemiològica
millora a Bellpuig

Nou veïns de Linyola
ingressats en els
últims cinc dies

❘ lleida ❘ La situació a Bellpuig ha millorat i el risc de
rebrot ha baixat a 568 (era de
2.904 fa set dies). El municipi
va aplicar restriccions com
el tancament d’equipaments
després d’augmentar els casos i l’alcalde, Jordi Estiarte, va demanar no abaixar
la guàrdia. A Belianes el risc
de rebrot va pujar a 4.868,15
punts. L’alcaldessa, Carme
Culleré, va explicar que les
dades han crescut perquè en
deu dies s’han detectat nou
casos en nuclis familiars.

❘ linyola ❘ En els últims cinc dies, nou veïns de Linyola han
ingressat en un hospital per
la Covid. Tot i així, la xifra
de positius actius descendeix
fins a la cinquentena després
del brot, amb 26 d’hospitalitzats, dels quals quatre són
a l’UCI. El municipi va obrir
ahir l’escola bressol, encara que manté l’atenció telefònica per al consistori i els
equipaments esportius estan
tancats, però se’n permet
l’ús per realitzar activitats
programades.

