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Salut ja ha administrat 2.269
vacunes contra la Covid a Osona
en les dues primeres setmanes
La majoria de vacunacions s'han portat a terme a les residències

Primer dia de vacunació contra la Covid-19 a Osona | Josep M Montaner

Els equips de vacunació del departament de Salut de la regió sanitària de la Catalunya Central ja
han administrat més de 7.700 dosis de la vacuna contra la Covid-19 des que el dia 27 de
desembre va començar la campanya. En total fins a aquest dilluns 7.760 persones de col·lectius
considerats prioritaris en aquesta primera fase, com són les residències i els professionals
sanitaris de primera línia. Aquesta ha estat la primera setmana en què han treballat tots els
equips de vacunació de la regió sanitària en paral·lel.
A Osona, s'han vacunat 2.269 persones, la majoria, 1.605, de residències.
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/65100/mapes-osona-ja-vacunat-mes-65-dels-usuarisresidencies) D'aquests 1.057 són residents i 548 personal que treballa a residències. La resta,
664 vacunes, són la primera dosi que s'ha administrat a professionals de la sanitat: 360 en una
primera vacunació a professionals del Consorci Hospitalari de Vic
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/65094/comenca-vacunacio-contra-covid-al-personalhospitals-osona?rlc=p1) , 31 a personal del SEM i 241 professionals d'Atenció Primària. En el cas
d'Osona, s'ha mantingut la previsió de vacunació fins i tot davant la intensa nevada de dissabte i es
va poder arribar als punts previstos de vacunació amb el suport de Mossos d'esquadra.
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La prioritat de vacunació aquesta setmana és acabar d'administrar les primeres dosis a
residències tot i que dependrà que no hi hagi brots actius a aquestes i que es disposi de tots els
consentiments. En tot cas, si queda una residència pendent de vacunar es farà més endavant
mentre es continua la campanya de vacunació que continuarà amb l'administració de la segona dosi
de la vacuna un cop hagin passat 21 dies de la primera injecció.
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