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Un total de 2.078 persones s'han vacunat aquesta temporada
contra la grip a Torroella de Montgrí

Torroella de Montgrí ha estat el municipi del Baix Empordà amb el percentatge de vacunació contra la
grip més alt entre la població de risc. En total, aquesta temporada s'han vacunat un total de 2.078
persones, el 47 % de les persones que, per recomanació mèdica, s'haurien de vacunar.
Un cop acabada la fase epidèmica, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà ha fet públics els índexs
de vacunació de la campanya antigripal iniciada aquesta tardor, que han superat els índexs de les
anteriors temporades.

De les 27.897 persones que formen
part de la població de risc de les quatre àrees bàsiques de salut de la comarca, en total s’han vacunat
10.875, la qual cosa representa gairebé una taxa de vacunació del 39 %.
Per ABS, on s’han vacunat més persones ha estat a Palafrugell amb 3.613 persones (39%), però en
proporció, és Torroella de Montgrí qui més ha vacunat amb un 47% de la població de risc i un total de
2.078 persones. Palamós ha vacunat 3.338 persones (37%) i la Bisbal d’Empordà ha vacunat 1.846
persones (36%).
Els professionals sanitaris també es vacunen
Paral·lelament a la campanya de vacunació a tota la població, també s’ha realitzat una campanya de
vacunació entre tots els treballadors sanitaris de la comarca, ja que poden ser també un vector de
transmissió de la grip.
Aquest any, s’han superat els índexs de vacunació de l’any passat amb escreix i per primer cop el total
de l’entitat supera el 30 % de la plantilla, 5 punts respecte la campanya del 2017. En total, s’han vacunat
515 persones, d’un total de 1.679.
Si es perfila per categoria professional, els metges i les metgesses són qui més sensibilitzats estan amb
la vacunació antigripal amb un 44% (125 professionals), seguit del personal d’infermeria amb un 37%
(119 professionals). El conjunt del personal assistencial obté un índex del 35%. Per centres i empreses,
cal destacar Palafrugell Gent Gran i Emporsis, que superen el 45%, amb 49% i 48% respectivament.
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