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salut preveu posar 2 50 vacunes 
d'AstraZeneca al dia a Ponent 
Ha rebut 2.440 dosis que s'administraran a persones d'entre 18 i 
55 anys de col·lectius ((essencials" durant les properes setmanes 
El Departament de Salut 
ha començat a administrar 
la vacuna d'AstraZeneca 
contra el Covid-19 a les 
regions de lleida i l'Alt 
Pirineu i Aran. 

Lleida 
A. SANCHEZ 

A lleida l'inici de la vacunació 
va arrencar dimarts de forma si
multània al Pavelló Onze de Se
tembre de la ciutat de lleida i al 
Centre Penitenciari de Ponent, 
amb la vacunació dels primers 
138 professionals. Al Pirineu, va 
començar ahir a 4 punts dife
rents del territori: el Poliespor
tiu de Tremp i els CAP de La Seu 
d'Urgell, Puigcerdà i Vielha. Salut 
preveu administrar aquesta set
mana unes 2.440 dosis del vaccí 
d'Oxford (1.940 a lleida i 500 al 
Pirineu) a col·lectius I/essencials" 
d'entre 18 i 55 anys, unes 250 al 
dia. En para l-lei, la vacunació con
tinuarà amb les vacunes de Pfizer 
i, a lleida, també amb Moder
na, de les quals s'administraran 
1.260 dosis en el que queda de 
setmana. 

Segons va explicar ahir la ge
rent de la regió sanitària de llei
da, Divina Farreny, des de gilluns 
s'ha començat a citar per SMS al 
personal de farmàcies i fisiotera
peutes per I/agilitzar el procés" 
i a partir de la setmana que ve 
es farà el mateix amb podòlegs, 
nutricionistes i logopedes, en
tre altres, que podran demanar 
dia i hora per vacunar-se. "El pla 
de vacunació de país és un dels 
reptes més importants per acon
seguir la immunitat de grup i ho 
volem fer de la forma més àgil i 
ràpida possible", va assegurar. 

Tot i que la vacuna d'AstraZe
neca té una eficàcia del 60%, 
lluny del 90% que tenen la de 
Pfizer-BioNTech i la de Moder
na, Farreny va insistir que 11és se
gura" i va dir que, de moment, 
hi ha hagut bona acceptació per 
part dels diferents col·lectius. En 
aquest sentit, va remarcar que és 
11molt important que totes aque
lles persones que estan cridades 
a vacunar-se ho facin, per assolir 
la immunitat de grup i posar-ho 
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La Urbana de 
Lleida, la primera 
policia local que 
rep la vacuna 
Agents i comandaments de la 
Guàrdia Urbana de lleida van 
començar a rebre ahir a la tarda 
la primera dosi de la vacuna con
tra el Covid-19 d'AstraZeneca. Es 
tracta de la primera policia local 
de Catalunya a la qual Salut ad
ministra el vaccí. El paer en cap, 
Miquel Pueyo va dir que suposa 
"una satisfacció i una gran tran
quil·litat". Dels 240 efectius que 
té la Urbana, més d'una vintena 
no podran rebre la vacuna, ja que 
tenen més de 55 anys. 
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més difícil a les diferents soques 
del virus que puguin arribar". Una 
de les que ja ho ha fet és la Clara 
Ros, farmacèutica de Mollerussa, 
que va explicar que vacunar-se li 
dona "molta tranquil-litat" i que 
no li preocupa el fet que sigui 
menys efectiva. "Sf aquesta és la 
que ens toca als menors de 55 an
ys endavant, tot sigui per fer una 
tasca de salut pública. Si tots ens 
a'ñem vacunant, podrem fer front 
a la malaltia", va afirmar. 

Salut també ha començat a 
administrar la vacuna als Mos
sos d'Esquadra. Entre ahir i avui, 
300 efectius estan cridats a vacu
nar-se a les comissaries de la Seu 
d'Urgell i lleida. 

La majoria d'usuaris de les 
residències estaran vacunats 
a finals d'aquesta setmana 

Lleida 
A. SANCHEZ 

A finals d'aquesta setmana la 
majoria de persones de les re
sidències de gent gran hauran 
rebut la segona dosi de la va
cuna contra el Covid-19, segons 
va explicar ahir la gerent de la 
regió sanitària de lleida, Divina 
Farreny, que va assegurar que la 
immunitat que aporta la vacuna 
11ja s'ha començat a notar amb 

un descens dels contagis als cen
tres". 

Actualment, un 92,5% dels 
residents de geriàtrics ja ha re
but la primera dosi, mentre que 
en el cas dels usuaris de les resi
dències de persones amb disca
pacitat o de salut mental, la xifra 
s'eleva al 94%. 

En el cas dels treballadors 
d'aquests centres, un 70% ja ha 
rebut la primera dosi de la vacu-

na. Farreny va explicar que a més 
de la residència d'Al picat on es va 
detectar un brot amb 11 casos 
positius de coronavirus, les darre
res hores s'ha fet un cribratge al 
geriàtric de Torre-serona, on van 
donar positiu dos residents i un 
treballador. En aquest darrer cas, 
els usuaris feia 7 dies que havien 
rebut la segona dosi i els positius 
són asimptomàtics. 

No obstant això, la incidència 
és molt menor i Farreny va apun
tar que els efectes ja 11S'estan no
tant" i que "estan disminuint els 
nivells d'infecció a les residències 
i això provocarà un descens de la 
mortalitat". 11Són molt bones no
tícies", va concloure. 

cfarre
Resaltado
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