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Oriol Mitjà alerta d'una tercera onada
«segura»: «No hi ha hagut cap
millora significativa»
L'infectòleg reclama a Salut que "no xoqui més contra el mateix mur" i actuï "amb
més intensitat"

Oriol Mitjà | Aina Martí/ACN

La tercera onada de coronavirus està sobre la taula dels experts i de les autoritats sanitàries i
governamentals de molts països del món quan encara no ha finalitzat la segona. En aquest
escenari incert, l'infectòleg Oriol Mitjà ha volgut advertir de la situació de la pandèmia a Catalunya i
de les probabilitats que arribi la tercera onada del coronavirus al nostre país. "La 3a onada és
segura si no actuem diferent. No hi ha hagut cap millora significativa en l'estratègia de control
des del juliol", ha sentenciat en un fil de piulades.

?La 3a onada és segura si no actuem diferent.
No hi ha hagut cap millora significativa en l'estratègia de control des del Juliol.
?#Screenings_massius
(https://twitter.com/hashtag/Screenings_massius?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , restringits a
Metro Nord
?#Test_antigènic
(https://twitter.com/hashtag/Test_antig%C3%A8nic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) a farmàcies
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només per invitació amb carta
?#Traceig_de_contactes
(https://twitter.com/hashtag/Traceig_de_contactes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , igual
? Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 26, 2020
(https://twitter.com/oriolmitja/status/1331974508685783042?ref_src=twsrc%5Etfw)
Mitjà també ha volgut fer referència a les paraules del secretari de Salut Pública, Josep Maria
Argimon: "Salut diu que no té diners per pagar ajuts, però cal entendre si tenen diners per tests
d'antigen. També seria bo que es deixin ajudar pel sector privat o pel ciutadà".
"Si poguéssim pagar els ajuts de manera directa als sectors afectats, no estaríem reobrint
negocis". Així ha reconegut Argimon que, amb les dades de l'epidèmia a la mà, no s'haurien
flexibilitzat les restriccions si no fos per la urgència econòmica de determinats sectors i la
impossibilitat de sufragar els efectes d'un tancament més llarg com han fet altres països, com per
exemple França.

/Salut diu que no té diners per pagar ajuts, però cal entendre si tenen diners per tests d'antigen.
També seria bò que es deixin ajudar pel sector privat o pel ciutadà:
? #Test_antigènics
(https://twitter.com/hashtag/Test_antig%C3%A8nics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) es podrien
fer a empreses i farmàcies sense prescripció mèdica i sense cost per /Salut
? Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 26, 2020
(https://twitter.com/oriolmitja/status/1331974511005196289?ref_src=twsrc%5Etfw)
[plantillacoronavirus]
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