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La infermera infectada reconeix que
va poder tocar-se la cara amb un
dels guants
17.46 l EUA exigirà prendre la temperatura als passatgers de vols procedents de països
africans amb Ebola
Els aeroports dels Estats Units començaran a prendre la temperatura als passatgers que arribin
en vols procedents dels països d'Àfrica Occidental afectats pel brot d'Ebola, segons informa la
cadena CNN, que cita un "responsable federal amb coneixement directe" del cas i que ha
precisat que la mesura es començarà a aplicar aquest cap de setmana o la setmana vinent.
17.22 l Mor el liberià ingressat per Ebola en un hospital de Texas
El pacient liberià ingressat per Ebola en un hospital de Texas ha mort a conseqüència de la
malaltia, segons informacions del propi centre mèdic esmentades pels mitjans nord-americans.
17.19 l Els treballadors de Bellvitge reclamen saber de quins equipaments disposen
davant hipotètics casos d'Ebola
El president de la Junta de Personal, Ramon Montoya, ha explicat que reclamaran a la direcció de
l'Hospital de Bellvitge "veure els equips de protecció oficial nivell 4" que haurien d'utilitzar els
treballadors davant un hipotètic cas d'Ebola al centre. Montoya traslladarà aquesta petició a la reunió
de divendres del comitè de Seguretat i Salut. Tot i que Bellvitge no és l'hospital de referència
d'Ebola a Catalunya -ho és el Clínic de Barcelona-, Montoya ha destacat que els treballadors
demanen "més informació i entrenament" per si algun pacient amb aquesta malaltia acudís a les
Urgències de Bellvitge. "Aquestes situacions noves, davant les quals no estem entrenats,
generen certa angoixa", ha apuntat.
17.11 l Auxiliars defensen Teresa i diuen que si s'hagués tocat la cara "els observadors
haurien d'haver-ho vist"
La secretària d'Organització del Sindicat d'Auxiliars d'Infermeria (SAE), Isabel Lozano, ha defensat
el bon fer de Teresa Romero, infectada amb el virus de l'Ebola, i ha afegit que si realment
s'hagués tocat la cara amb part del vestit de protecció, "els observadors haurien d'haver-ho vist".
Lozano ha opinat, en declaracions a Europa Press, que és "una mica estrany, fins i tot sospitós"
que es posi en dubte la professionalitat de Teresa, quan els responsables de l'Administració han
assegurat que "en el moment en el qual es posaven els vestits sempre hi havia observadors".
15.58 l Excalibur, el gos de la infermera afectada, segueix viu a dins de casa seva
El gos de Teresa Romero seguia viu a les 15:30 a dins de casa seva. El partit animalista
(PACMA) ha fet una piulada amb una fotografia on es veu el gos a la terrassa del pis:

Sin lugar a dudas, Excalibur esta vivo, una buena vecina nos ha dejado hacer la foto a las 13:20
#SalvemosaExcalibur (https://twitter.com/hashtag/SalvemosaExcalibur?src=hash)
pic.twitter.com/j3KKXVGquq (http://t.co/j3KKXVGquq)
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? PACMA (@PartidoPACMA) October 8, 2014
(https://twitter.com/PartidoPACMA/status/519820377355476993)

14.43 l L'auxiliar d'infermeria es va assabentar per la premsa que tenia Ebola
"Ningú m'ho va dir, ho intuïa però em vaig assabentar pel mòbil. Ho sospitava perquè l'última
vegada van entrar amb un bus blanc, vaig preguntar al metge pel meu resultat i no va parlar clar.
Vaig veure el mòbil i vaig veure que havia donat dos positius per ebola. No et diuen a la cara: mira
Teresa que tens ebola", segons ha assenyalat en declaracions a Cuatro Teresa Romero, la
infermera infectada.
14.38 l La infermera infectada reconeix que va poder tocar-se la cara amb un dels guants
Teresa Romero, l'auxiliar d'infermeria encomanada per Ebola, ha reconegut que va poder tocarse la cara amb un dels guants al retirar-se una part del vestit de protecció amb el qual es va vestir
per atendre el missioner Manuel García Viejo. Així ho ha assenyalat Germán Ramírez, un dels
metges que atén l'auxiliar d'infermeria.
Tot i que al principi la infermera negava que hagués pogut cometre algun error amb el protocol,
ara diu que està "confusa amb tanta trucada" i és "possible" que hagi tingut aquest contacte, ha
assegurat el metge.
12.45 l La policia comença a desallotjar el mig centenar de persones concentrades per
"salvar" el gos de la infermera
Una trentena d'agents de Policia Nacional i Policia Local d'Alcorcón han començat a les 12.15
hores a desallotjar el mig centenar de persones que es concentren des de primera hora d'aquest
matí per evitar que se sacrifiqui 'Excalibur', el gos de l'auxiliar d'infermeria encomanada d'Ebola.
Al mateix temps, bombers de la Comunitat de Madrid han entrat en l'habitatge per agafar al gos.
12.35 l Un responsable mèdic de la Missió de l'ONU a Libèria dóna positiu per Ebola
Un responsable mèdic internacional de la Missió de l'ONU a Libèria ha donat positiu per Ebola,
segons ha informat la missió de les Nacions Unides que lluita contra aquest virus a l'Àfrica
Occidental.
11.59 l El jutge autoritza l'entrada en l'habitatge de l'encomanada de l'Ebola
El Jutjat del contenciós Administratiu número 1 de Madrid ha autoritzat a la Conselleria de Sanitat
a entrar en l'habitatge de la infermera encomanada de l'Ebola perquè es procedeixi a agafar al
gos del matrimoni per al seu sacrifici
Ara mateix, veïns i animalistes es troben amotinats a l'entrada del bloc d'habitatge on rau el
matrimoni, ubicat a la localitat madrilenya d'Alcorcón. Als voltants hi ha agents de la Policia
Nacional.
11.49 l El Regne Unit informa els seus turistes sobre el cas d'Ebola a Madrid i aconsella
seguir recomanacions
El Ministeri d'Exteriors britànic ha actualitzat les seves recomanacions de viatge sobre Espanya
per informar del cas d'Ebola confirmat a Madrid. "Encara que les possibilitats de ser infectat per
Ebola siguin molt baixes, hi ha mesures que poden prendre per no agafar l'Ebola", diu la
recomanació.
11.00 l Una infermera que va atendre la infectada amb Ebola està en observació per
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presentar dècimes de febre
Des de l'hospital Carlos III han confirmat que la infermera que va atendre la pacient amb Ebola, i
que va cuidar els dos missioners, es troba en observació després de presentar unes dècimes de
febre. Ja són sis les persones ingressades a l'hospital per precaució.
10.45 l Mato es reunirà "aquesta mateixa setmana" amb les Comunitats Autònomes
La ministra de Sanitat, Ana Mato, ha avançat al Congrés que "aquesta mateixa setmana" ha
convocat un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) per analitzar amb les
comunitats la situació produïda pel virus de l'Ebola a Espanya. Així ho ha reconegut a la sessió de
control al Congrés on ha assegurat que aquesta setmana es reunirà amb les comunitats.
Alhora, la ministra ha recordat que ha sol·licitat la seva compareixença al Congrés i que ho farà "en
els pròxims dies" quan els diputats "ho decideixin". També ha defensat la seva actuació davant
d'aquest primer contagi per Ebola ja que, després de confirmar-se la infecció de l'auxiliar
d'Infermeria, ha comparegut "immediatemant" per "explicar als ciutadans amb transparència el
que havia succeït" i "transmetre que s'estan posant tots els mitjans per evitar qualsevol mena de
contagi".
10.09 l Més de 250.000 persones demanen a Internet que el gos de l'auxiliar d'infermeria
no sigui sacrificat
Javier Limón, que està ingressat en observació a l'Hospital La Paz-Carlos III, ha fet una crida a
través de les xarxes socials i organitzacions animalistes perquè la seva mascota no sigui
sacrificada, tal com ha ordenat la Comunitat de Madrid per garantir que no existeix risc de
contagi. A través d'una petició a la web change.org (https://www.change.org/p/no-al-sacrificio-deexcalibur-el-perro-de-la-auxiliar-de-enfermer%C3%ADa-contagiada-por-el-virus-del%C3%A9bola) ja s'han recollit més de 250.000 firmes.
Vídeo de la petició de Javier Limón
(http://www.naciodigital.cat/noticia/75732/javier/limon/marit/auxiliar/infectada/ebola/demana/no/ma
tin/seu/gos/des/hospital)

10.02 l Sanitat estudia com a hipòtesi del contagi la manipulació del vestit
El coordinador del centre d'Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha
apuntat com a una de les hipòtesis en les quals es treballa el moment de "treure's el vestit" però ha
precisat que n'existeixen d'altres "relacionades amb supervisió del procés, riscos en la
manipulació, punxades, o estar en contacte amb fluids que no caldria produir però, per error, es va
poder accedir a aquesta mena de material; tots aquests procediments s'hauran d'investigar".
9.36 l Rajoy: "Hem d'estar atents però mantenint la tranquil·litat
El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha demanat aquest dimecres confiança en la
sanitat pública espanyola i en els seus professionals sanitaris i ha llançat un missatge de
"tranquil·litat, subratllant que el contagi de la malaltia "no és fàcil". "El Govern espanyol informarà
puntualment de totes i a cadascuna de les novetats que es vagin produint", ha manifestat Rajoy
1.31 l Una auxiliar d'infermeria, cinquena persona ingressada al Carlos III de Madrid
Durant la nit s'ha ingressat una cinquena persona que es troba en observació per un possible cas
d'Ebola. Es tracta d'una auxiliar d'infermeria que presentava dècimes de febre i que havia atès
els dos missioners que van ser repatriats de l'Àfrica quan ja estaven infectats. Formava part del
mateix equip de la infermera que ha donat positiu als dos tests. Amb ella són cinc les persones
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que han estat aïllades. Ella, la infermera infectada, el marit d'aquesta, una altra infermera que ha
donat negatiu a les proves i un home que ha viatjat des de Nigèria amb febre, que també ha
donat negatiu.
DIMECRES 8 D'OCTUBRE
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