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Gairebé el 50% dels catalans a
partir de 16 anys té la primera dosi
de la vacuna
El 26% de la població de Catalunya ja té la pauta completa

Vacunació contra la Covid-19. | ACN

Quasi el 50% de la població de 16 anys o més té la primera dosi de la vacuna contra la Covid19, concretament el 49,9%, segons el darrer balanç aquest diumenge del Departament de Salut
(https://www.naciodigital.cat/noticia/221208/societat/contagis-covid-cau) .
[estatcovid]
?En paral·lel, un 30,6% d'aquest col·lectiu ja té la pauta completa. Si es té en compte la
població general de Catalunya, un 42,5% disposa de la primera punxada del vaccí i un 26% té la
pauta completa i està immunitzada. En xifres absolutes, tenen la pauta completa 2.036.089
persones, 24.070 més.
A banda, s'han administrat 3.327.447 primeres dosis, 35.248 més que fa 24 hores, i
1.897.682 de segones, 20.912 més.
[h3]El 40% del grup de 50 a 59 anys, amb la pauta completa[/h3]
Per grups d'edat, s'ha posat una primera dosi al 93% dels de 80 anys o més; el 92,2% dels de
70 a 79 anys; el 84,1% dels de 66 a 69; el 80,3% dels de 60 a 65 anys, el 74,5% dels de 50 a 59;
el 39,1%% de les persones de 45 a 49 anys i el 3,7% de les persones de 40 a 44 anys.
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Per col·lectius, també la tenen el 97,8% de les persones institucionalitzades; el 87,6% del
personal de residències; el 90,3% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 82,6% d'altre
personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari, el 89,7% dels grans dependents i el 77,1% dels
treballadors essencials.
Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 92% de les persones de 80 anys i més; el 90,2% de
les de 70 a 79; el 8,2% de les de 66 a 69; el 10,4% de les de 60 a 65; el 40,4% de les de 50 a 59;
el 3,5% de les de 45 a 49 i l'1,5% de les persones de 40 a 44 anys. D'entre els col·lectius, la
tenen el 56,4% dels treballadors essencials; el 87,4% dels grans dependents; el 96,8% de les
persones institucionalitzades; el 83,6% del personal de residències; el 86,5% del personal
d'atenció primària i hospitalària i el 60,2% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari.
[plantillacoronavirus]
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