NOTA DE PREMSA
Comença la vacunació contra la Covid-19 de les persones residents i
treballadores de la RGA de Maó
•

Aquest dissabte, s’ha vacunat a 32 persones residents i 19 persones treballadores

Maó, 02 de gener de 2021. L'Ajuntament de Maó informa que, aquest dissabte, dia 2 de
gener, s'ha vacunat a les primeres 32 persones residents i 19 treballadors i treballadores de
la Residència Geriàtrica Assistida de Maó. Aquestes vacunacions s'emmarquen dins la
campanya que s'ha posat en marxa a nivell nacional, amb l'objectiu de posar fi als contagis
de la Covid-19.
Les persones vacunades avui a la RGA de Maó resideixen, totes elles, a la segona planta de
la residència o a l'àrea de Psicogeriatria. En ambdós casos, tant les persones residents com
treballadores són casos negatius per covid-19, des de fa més de 15 dies.
Per altra banda, després de fer un setè cribratge a totes les persones de la RGA, el passat dia
30 de desembre, no es va detectar cap nou cas positiu per covid-19. En conseqüència, les
persones residents i treballadores de la primera i la tercera planta podrien rebre la vacuna
contra la Covid-19 a partir del proper dia 11 de gener, si el resultat de la PCR de la propera
setmana torna a ser negatiu.
L'Ajuntament segueix a la total disposició de totes les famílies de les persones residents a la
RGA, per resoldre qualsevol dubte, a través del número: 971 36 12 21 (De 09.00-13.00h i
de 15.30 a 18.30 h).
4 de novembre

•

5 de novembre

•
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7 de novembre

•
•
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16 de novembre

•
•
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23 de novembre

•
•
•
•
•

30 de novembre

Es coneix l’existència d’un cas positiu per Covid-19 entre el
personal no sanitari de la Residència Geriàtrica Assistida.
Es fan les proves PCR a les 9 persones que havien estat en
contacte amb aquest treballador.
Es detecten 3 casos positius entre el personal treballador.
Es realitzen les proves PCR a tot el personal i a tots els
treballadors.
86 proves entre el personal: totes amb resultat negatiu.
81 proves entre els residents: totes amb resultat negatiu.
Es realitza la segona prova a tot el personal i a tots els residents.
86 proves entre personal treballador: totes amb resultat negatiu.
81 proves entre els residents: es detecta 1 positiu i s’aïlla a totes
les persones residents a la mateixa planta.
Es realitza la tercera prova a tot el personal i a tots els residents.
86 proves entre personal treballador: Es detecta 1 cas positiu.
8o proves entre els residents: Es detecta 1 cas positiu.
S’aïlla a totes els residents.
Es realitza la quarta prova a tot el personal i a tots els residents.
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9 de desembre

•
•
•
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17 de desembre

•
•
•

30 de desembre

•
•
•

86 proves entre personal treballador: Es detecten 2 casos
positius.
78 proves entre els residents: Es detecten 4 casos positius.
Es realitza la quinta prova a tot el personal i a tots els residents.
84 proves entre personal treballador: NO es detecten nous
casos positius.
74 proves entre els residents: NO es detecten nous casos
positius.
Es realitza la sexta prova a tot el personal i a tots els residents.
84 proves entre personal treballador: Es detecta 1 nou cas
positiu.
74 proves entre els residents: NO es detecten nous casos
positius.
Es realitza la sèptima prova a tot el personal i a tots els
residents.
83 proves entre personal treballador: NO es detecten nous
casos positius.
74 proves entre els residents: NO es detecten nous casos
positius.

