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S'inicia la vacunació contra la COVID-19 a Can Quintana

La sala d'activitats de Can Quintana ja ha començat a funcionar com a espai de vacunació de la
ciutadania contra la COVID-19. Aquesta setmana s'ha iniciat la campanya a l'Àrea Bàsica de Salut
Torroella de Montgrí amb la vacunació a domicili de les persones dependents que no s'hi poden
desplaçar i ahir van començar a vacunar-se a Can Quintana les persones amb gran dependència
(grau II i III) i els seus cuidadors i cuidadores més directes, majors de 55 anys. En cas que tinguin
dificultat per accedir a l'interior de la sala, la vacuna s'administra en el mateix vehicles, que pot entrar a
l'interior del pati.
Per tal d'ordenar els accessos i garantir la seguretat sanitària i la màxima comoditat per als usuaris,
l'Ajuntament ha establert un dispositiu viari amb reserva de places d'estacionament provisional a la
plaça Quintana i Combis.
A partir de la primera setmana de març s’iniciarà la vacunació del col·lectiu de persones majors de 80
anys.

Des de SSIBE han aclarit que es trucarà totes les persones d’acord amb la disponibilitat de vacunes i la
priorització establerta. Per aquesta raó, demanen a la població que no es truqui al CAP per evitar
col·lapsar les línies i entorpir el normal funcionament de l’atenció primària.
Can Quintana és un dels quatre espais de la comarca en els quals Serveis de Salut Integrats del Baix
Empordà (SSIBE) està portant a terme la campanya. En aquest espai s'hi vacunaran les persones dels
municipis i pobles situats dins de l'Àrea Bàsica de Salut de Torroella de Montgrí, entre els quals també hi
ha l'Estartit. La concentració de la vacunació en pocs punts és una exigència de l'operatiu atesa la
complexitat que implica la conservació i distribució de les vacunes.
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