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De 9.000 dosis a la setmana al juliol a poc més de mil al setembre: la vacunació també
s'estanca a Sant Cugat
Més de 66.000 persones de Sant Cugat ja compten amb la
pauta completa de la vacunació contra la Covid-19. El ritme
de vacunació a la ciutat i al país ja fa setmanes que ha deixat
de pujar, malgrat les crides de Salut i la possibilitat de fer-ho
sense cita. Mentre que a principis de juliol, durant la cinquena
onada, es posaven més de 9.000 vacunes cada setmana,
actualment se'n posen poc més d'un miler. Fa una setmana es
va arribar al 70% de la població santcugatenca vacunada,
però el percentatge entre la població jove, especialment dels
20 als 29 anys, encara no arriba al 65%. En canvi, el 72,8%
dels joves d'entre 16 i 19 anys tenen la pauta completa.

De fet, segons el departament de Salut, les xifres més baixes de vacunació es troben en la franja entre els 20 i
els 34 anys, només per sobre dels adolescents de 12 a 15 anys, que es van començar a vacunar el 10 d'agost i
un 57,7% dels quals ja està completament immunitzat. I per sexe, tot i que en general els percentatges són
molt similars, torna a destacar la franja d'entre els 20 i els 29 anys: un 70,8% de les dones d'aquesta edat tenen
la pauta completa, mentre que, dels homes només la tenen el 66,9%.
Les dades de Sant Cugat són lleugerament pitjors que les de Catalunya, on el percentatge de població
completament immunitzada és del 71,3%, tot i que la tendència al país també és a la baixa. Des de l'inici de la
pandèmia s'han registrat 10.742 contagis a la ciutat i han mort 244 persones a causa d'aquesta malaltia. El risc
de rebrot a Sant Cugat actualment està en 30 punts, la xifra més baixa des de mitjans de juliol de l'any passat.
!function(e,i,n,s){var
t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)windo
w[t].process&&window[t].process();else
if(!e.getElementById(n)){var
o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.pa
rentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/155539.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 28/01/2022

