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Els cribratges massius a les
escoles començaran a Barcelona i
l'Hospitalet la propera setmana
Salut anuncia que la mascareta a l'escola es retirarà per territoris progressivament

Primer dia de curs a l'escola Guillem de Mont-rodon de Vic | Adrià Costa

A partir de la propera setmana començaran els cribatges massius a les escoles de l'Hospitalet de
Llobregat i Barcelona. Ho ha anunciat el Secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en
una entrevista a Els Matins de TV3 (https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/josep-mariaargimon-es-faran-cribratges-poblacionals-massius-a-barcelona-i-a-lhospitalet-lultima-setmana-desetembre/video/6060129/) aquest dilluns, encara que no ha especifica quins seran els centres on
es farà. A hores d'ara s'estan acabant de lligar tots els detalls, però la previsó és fer 500.000 proves
a alumnes, professors i personal auxiliar en els propers dos mesos. Les zones on s'aniran fent
les decidiran també conjuntament Salut i Educació.
[noticia]208861[/noticia]
Per altra banda, també ha assegurat que el Departament de Salut treballa en una "desescalada"
per territoris en l'ús de la mascareta a les escoles. En aquest sentit, ha reconegut que les Terres
de l'Ebre són el territori, ara per ara, més ben situat per eliminar les mascaretes els propers dies.
L'ús de la mascareta es va establir com a obligatori durant els primers 15 dies a primària a partir
dels 6 anys i es va anunciar que passat aquest termini s'estudiaria la seva retirada. Argimon ha
explicat aquest divendres que aquesta retirada no serà homogènia ja que la situació epidemiològica
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territorial tampoc ho és.
Amb dades de la setmana passada, la taxa d'infecció a les Terres de l'Ebre per cada 100.000
persones en població de 0 a 17 anys és de 13. ?Això vol dir que esperem que la setmana que ve
de 14.000 nens escolaritzats, trobarem un sol cas?. Aquestes dades permetrien avançar en la
desescalada, de manera que els infants de 6 a 12 anys que ara han de dur mascareta a classe
podrien traure-se-la.
No obstant, Argimon ha recalcat que cal ser prudents. ?Els indicadors estan anant bé, però
sempre diem el mateix. No estem bé?. ?Això en un tres i no res pot canviar de verd a vermell?, ha
subratllat. El secretari de Salut Pública també ha exposat que qualsevol decisió sobre l'ús de la
mascareta a l'escola es prendrà consensuadament amb Educació. I ha recalcat que l'ús de la
mascareta per a la població general continuarà sent obligatori.
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