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Sant Joan de Déu ja té 80
persones ingressades entre
positius de coronavirus i pendents
de resultat
El personal d'Althaia registra 106 treballadors aïllats a casa seva, entre els que hi
ha 6 positius més

Treballadors d'Althaia repassen les donacions de mascaretes que han arribat a l'hospital | Althaia

Althaia ha confirmat aquest divendres que té 39 persones ingressades a Sant Joan de Déu que
han donat positiu per coronavirus. Aquesta xifra significa un augment de 13 positius respecte de
dijous, quan n'hi havia 26
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/89645/fins/26/positius/coronavirus/quarantena/pende
nts/resultat/ingressats/sant/joan/deu) . A més d'aquests ingressos, hi ha una quarantena més de
persones ingressades a l'hospital manresà a qui ja han fet les proves i que estan pendents de
rebre el resultat.
Aquesta vuitantena d'ingressats, entre positius i pendents de resultat significa gairebé un 20%
de la capacitat total de llits que té, en condicions normals, Sant Joan de Déu, que és de 419
hospitalitzacions d'aguts. S'ha de tenir en compte, però, que els ingressats que es troben
pendents de resultat han d'estar totalment aïllats, o sigui, en habitacions per a ells sols. A aquesta
ocupació cal sumar-hi la habitual per altres causes mèdiques. Malgrat aquest fet, des d'Althaia
asseguren que s'han reestructurat les sales de l'hospital perquè es noti el mínim possible aquesta
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creixent ocupació de llits.
D'una forma molt més lleugera s'han incrementat els treballadors d'Althaia que es troben en
aïllament domiciliari per haver estat en contacte directe amb malalts de coronavirus o per haver
mostrat símptomes compatibles amb la infecció. Aquest divendres n'hi ha 106, 5 més que dijous,
entre els quals 6 han donat positiu amb simptomatologia lleu.
Necessitat de mascaretes
Des d'Althaia s'insisteix en la necessitat urgent d'incorporar mascaretes del tipus FFP2 i FFP3 i
bates impermeables
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/89647/althaia/fa/crida/urgent/trobar/mascaretes/rep/r
esposta/immediata/ciutadania) després que el material que esperava rebre del Salut dijous, no
arribés. La crida va dirigida al món de la indústria, ferreteries, sector sanitari i veterinari, i Sant
Joan de Déu ja ha rebut 913 mascaretes d'alta protecció. Malgrat tot, Althaia renova la crida ja
que és un material que s'ha de renovar constantment, per garantir la salut tant dels sanitaris com
dels usuaris.
Althaia i Catsalut treballen per reorganitzar les visites i ajornar aquells serveis que no siguin
d'urgència. A la feina pròpia de la pandèmia per coronavirus cal afegir-hi l'important número de
sanitaris confinats, fet que fa baixar el número de professionals amb possibilitats de treballar.
Per això també fan una crida a la responsabilitat en l'ús dels recursos sanitaris locals.
[noticiadiari]9/89435[/noticiadiari]
[noticiadiari]9/89646[/noticiadiari]
[noticiadiari]9/89632[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/197179[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/197894[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/197155[/noticiadiari]

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/89679/sant/joan/deu/ja/te/80/persones/ingressades/entre/positius/coronavirus/pendents/resultat
Pàgina 2 de 2

