25/03/2021

Informació d'interès sobre la vacunació contra la COVID-19 a
Torroella de Montgrí

Des de l’ABS de Torroella de Montgrí es continua desplegant la campanya de vacunació contra la
COVID-19, que es va iniciar el mes de febrer, adaptant-la a la disponibilitat i disposició de vacunes. Cal
remarcar que totes les que s’administren des de la nostra ABS de referència són del laboratori Pfizer.
En aquests moments, la situació sobre la vacunació és la següent:
Tants els residents, usuaris i el personal de les residències geriàtriques, com totes les persones
amb un grau de dependència reconegut i les persones incloses en el Programa d'Atenció
Domiciliària, ja han rebut les dues dosis de la vacuna.

Tot i que ja s’han començat a
vacunar els majors de 80 anys, aquest procés s’intensificarà els propers dies, gràcies a l’arribada de
noves vacunes.
La vacunació es portarà a terme a Can Quintana-Museu de la Mediterrània, com ja s'havia establert
anteriorment.
Les persones majors de 80 anys, no cal que facin res per sol·licitar la vacuna, ja que des del CAP de
Torroella de Montgrí es posaran en contacte individualment amb cadascú, mitjançant trucada telefònica.
Pel que fa als cuidadors o familiars d'aquestes persones, es vacunaran dins dels seus grups d'edat. Un
cop vacunats totes les persones majors de 80 anys, es procedirà a vacunar les de la franja de 70 a 79.
Aquesta setmana s'ha reprès la vacunació amb AstraZeneca, a diferents centres de vacunació habilitats
, dirigida només a:
•
Col·lectius professionals essencials
•
Persones de 60 a 65 anys priortizant aquelles persones que tinguin factors de risc
associats.
En ambdós casos, les persones a vacunar rebran un SMS per tal que puguin escollir el lloc i franja horària
per vacunar-se, a mesura que vagin arribant les vacunes. Un cop escollida data i hora, caldrà presentarse amb la citació i document acreditatiu (DNI, NIF o document identificatiu). Aquesta citació la realitza
CatSalut, per tant, no cal trucar al CAP de referència per demanar informació.
Vacunació i mesures preventives bàsiques
Cal insistir en que la vacuna ha demostrat que protegeix contra desenvolupar la malaltia simptomàtica
per infecció per COVID tanmateix, no es pot assegurar encara que eviti totalment la possibilitat de portar
el virus al nas i la gola dels vacunats, amb el risc de contagi que això suposaria per les persones no
vacunades. És per aquest motiu que insistim que no es poden deixar de prendre les mesures de

prevenció bàsiques: rentat de mans, distància, mascareta i ventilació dels espais.
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