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Quatre de cada cinc berguedans
majors de 12 anys ja tenen la pauta
completa de vacunació
Si es té en compte el total de la població, el percentatge és del 72%

Vacunació contra el coronavirus | Josep M Montaner

La població del Berguedà està cada cop més a prop de la immunitat de grup. Segons les dades
del Departament de Salut d'aquest divendres, 24 de setembre, un 80,1% de berguedans majors
de 12 anys ja estan vacunats contra la Covid-19, és a dir, quatre de cada cinc ja tenen la
pauta completa de vacunació. Si es té en compte el total de la població, el percentatge és del
72,1%.
Els grups d'edat amb millors xifres són els majors de 70 anys, que superen el 90%. Darrere seu,
s'hi situen les persones entre 50 i 69 anys, que la gran majoria - al voltant del 86% - ja tenen la
pauta completa. Un 78,6 de les persones de 45 a 49 anys ja tenen totes les dosis, mentre que
de 40 a 44 anys, se situa a 72,1%.
El grup de 35 a 39 anys s'apropa al 65% (64,8) i les persones de 30 a 34 s'acosten al 62%
(61,2). Pel que fa als joves, la data curiosa és que la franja de 16 a 19 anys està més
vacunada (69,1%) que la dels 20 als 29 anys (61%).
Finalment, els joves de 12 a 15 anys són els que estan menys vacunats (56,8%). Cal destacar
que el període de vacunació a aquest grup d'edat va ser l'últim a començar.
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[h3]En marxa la vacunació de la tercera dosi a les residències[/h3]
Aquest dilluns, 20 de setembre, Salut va començar a administrar la tercera dosi de la vacuna
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/23787/en-marxa-vacunacio-tercera-dosiresidencies-bergueda) contra la Covid a tots els usuaris i usuàries de residències de gent gran
del Berguedà. Es vol fer arribar la vacuna a tots els usuaris abans d'octubre per millorar les
cobertures.
[h3]Vacunació sense cita[/h3]
També durant aquest mes de setembre hi ha punts de vacunació poblacional sense cita:
Berga: Hotel d'Entitats, carrer Mestre de Pedret, 2
Dilluns de 14 a 20 h i dijous de 9 a 14 h.
Manresa: Palau Firal, carrer de Castelladral, 5
Dimarts a divendres, de 9 a 14 h.
Dimarts a divendres, de 14 a 20 h.
Igualada: Edifici de l'Escorxador, carrer Prat de la Riba, 45
Dimarts, dijous i divendres, de 8 a 14 h.
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 14 a 20 h.
Vic: Recinte Firal El Sucre, carrer de la Llotja s/n
Dimarts, dijous i divendres, de 9 a 14 h.
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 13 a 20 h.
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