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Comença la vacunació contra la COVID--19 entre els
professionals sanitaris lleidatans
La Gerència Territorial de l’ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris
repartirà les dosisde la vacuna de Pfizer/BioNTech entre els hospitals Arnau de
Vilanova i Santa Maria, l’Hospital C
Comarcal
omarcal del Pallars i l’atenció primària de Lleida i el
Pirineu.
En menys de 24 hores s’han inscrit per vacunar
vacunar-se 960 professionals.
professionals
La Gerència Territorial de l’l’ICS
ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris ha
començat avui la campanya de vacunació contra la COVID
COVID-19
19 entre els professionals
professio
sanitaris
dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, l’Hospital
Hospital Comarcal del Pallars i els equips
d’atenció primària de Lleida i el Pirineu.
Concretament, s’està administrant la vacuna de Pfizer/BioNTech amb dosis repartides entre
els diferents centres sanitaris. Tots els professionals de la Gerència han estat informats via
correu electrònic de la possibilitat de vacunar
vacunar-se a partir d’avui. Elss professionals que hi
estiguin interessats poden inscriure’s a través d’un formulari i rebran una citac
citació per
administrar-se la vacuna. En menys de 24 hores, fins a les 11.30 h d’avui dimarts, s’han inscrit
a través del formulari un total de 960 professionals dels diferents àmbits
àmbits..
Als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria la vacunació ha començat al matí amb una gran
participació per part dels professionals, mentre que a l’Hospital Comarcal del Pallars està
previst que comenci dijous. A l’atenció primària, el CAP Pobla de Segur és un dels que avui
ha començat la vacunació. La totalitat dels seus professionals, 21 persones,
persones s’han posat la
vacuna.Per
Per la seva banda, a
als CAP Almacelles, Les
es Borges Blanques i Mollerussa s’han
vacunat un total de 120 professionals.
Elgerent de l’ICS Lleida,
leida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris, Ramon Sentís
Sentís, ha
afirmat que “la vacuna és segura i efectiva” i ha destacat “la
la importància d’immunitzar els
professionals sanitaris perquè puguin desenvolupar la seva tasca amb seguretat
seguretat”. Ha
remarcat que “aquest camí que comença requereix que
que, una vegada més,
més tots siguem
responsables i solidaris per aconseguir la immunitat de grup”.
”. I és que una de cada quatre
persones a Catalunya està en risc alt o molt alt de patir conseqüències greus per la COVID
COVID19.Ramon Sentís ha agraït als professionalss sanitaris l’intens treball dels darrers mesos
davant de la pandèmia.
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