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La Residència Ponent de
Tarragona, obligada a fer
quarantena per un contagi de
coronavirus
La decisió es va prendre ahir al vespre i avui s'ha comunicat als familiars dels 110
avis residents

La Residència Ponent, tancada per un cas de coronavirus. | Josep M. Llauradó

La Residència Ponent, al carrer Menorca del barri de la Granja de Tarragona, ha hagut de tancar
portes per un cas de coronavirus. La decisió es va prendre ahir al vespre, segons ha pogut saber
NacióTarragona i han confirmat fonts de la Xarxa Sanitària Santa Tecla.
Concretament, el cas positiu s'ha detectat en un dels 71 treballadors amb què compta la
residència i, de moment, no s'ha confirmat cap altre cas. La persona en qüestió es troba aïllada a
casa seva ja que no presenta complicacions. El positiu es va confirmar durant una visita del
treballador al seu centre d'atenció primària.
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Un cartell a la porta de la Residència Ponent indica que l'entrada queda restringida. Foto: Josep M. Llauradó

Seguint el protocol aprovat per la Generalitat el passat 7 d'agost, la residència ha hagut de
prohibir les visites i els ingressos de nous avis per garantir la seguretat dels residents.
Així, doncs, la Residència Ponent torna a estar aïllada, mentre es fa el seguiment dels contactes
de la persona contagiada. No es permeten visites de fora ni es permeten nous ingressos. En total
hi ha 110 avis residents i 71 treballadors.
La residència, a banda, ha informat tant a familiars com al Departament de Salut, per tal
d'establir el protocol corresponent, que marca l'aïllament durant 14 dies en cas de detectar-se un
positiu de Covid-19.
[noticia]37880[/noticia]
Suspenen les visites a la Residència La Muntanyeta del Vendrell
Per la seva banda, la residència d'avis de la Muntanyeta, al Vendrell, ha suspès des d'aquest
dimecres les visites al centre com a mesura de prevenció. Segons informa l'Ajuntament, la decisió
s'ha pres després que les dades del Departament de Salut confirmin un increment del risc de
rebrot al municipi. La residència tornarà a programar les videoconferències amb els familiars dels
avis i àvies.
[noticiadiari]2/206365[/noticiadiari]
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