Sant Joan de Déu, en campanya de vacunació
contra la covid-19
Dc, 27/01/2021 per Catalunya Religió

(Sant Joan de Déu) Aquests dies s'ha posat en marxa la primera etapa de la
campanya de vacunació contra la COVID-19 adreçada als i les professionals de la
institució i, en alguns casos, residents i pacients de mitja i llarga durada i
especialment vulnerables. Centres com Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, el
Parc Sanitari SJD, l'Hospital maternoinfantil, Althaia Manresa, l'Hospital SJD de
Palma-Inca, l'Hospital SJD Zaragoza, l'Hospital SJD Pamplona - Tudela, Fundación
Instituto San José o la Fundación Jesús Abandonado, entre d'altres, ja han estan de
ple en el procés i, mica en mica, s'aniran afegint la resta de centres de l'Orde
Hospitalari de la Província d'Aragó-Sant Rafael.
En aquest primer procés de vacunació, s’ha prioritzat els centres amb major
pressió assistencial, els professionals que treballen a les UCI i els que són
a primera línia. A finals de gener es preveu que arribin les segones dosis i es pugui
donar la vacunació com a completada. La vacuna que s’administra és la
desenvolupada per les farmacèutiques Pfizer i BioNTech i, en el cas de l'Hospital
SJD Barcelona, la desenvolupada per Moderna.
Una participació àmplia en la campanya de vacunació permetrà que la incidència
de la COVID-19 es redueixi en els pròxims mesos, fet que possibilitarà
una disminució de la pressió assistencial i el ritme de contagis. Els especialistes
asseguren que és "l'única eina per sortir-nos-en tots plegats". Tot i això, som
conscients de que el fet de posar-se la vacuna no eximeix de continuar amb el
seguiment de totes les mesures de protecció i seguretat establertes per les
autoritats sanitàries.
Al llarg del darrer any, els i les professionals de l'àmbit de la salut i treballadors
socials, han actuat amb un gran sentit de la responsabilitat, implicació i compromís
amb la seva tasca diària. Aquest esforç no pot quedar enrere i, amb l'arribada de la
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vacuna, cal una resposta conjunta i solidària de tota la societat per seguir
contribuint a l'eliminació d'aquesta pandèmia.
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