
Del confinament a la vacu-
nació
Poc més de nou mesos van 
passar entre el confina-
ment perimetral de la Conca 
d’Òdena i l’inici de la vacuna-
ció. Segurament son els dos 
moments clau d’aquesta pan-
dèmia, les imatges més gràfi-
ques de com de complicada 
era la situació al març del 
2020 i el començar a veure la 
llum al final del túnel.
Tot i això, la vacunació no 
ha solucionat encara tots els 
problemes i si bé és cert que 
poc a poc ens anem apropant 
a allò que entenem per una 
vida normal, la vida prepan-
dèmia, les mascaretes encara 
ens recorden que la situació 
no està del tot superada. 

La vacunació a l’Escorxador 
es concentra a dimarts i di-
mecres
Els punts de vacunació po-
blacionals s’han reordenat 
aquesta setmana per ajus-
tar-se a la demanda existent. 
Aquesta punts es mantenen 
per poder donar cobertura 
a la població no vacunada o 
bé a la població adulta i in-
fantil que necessita acabar la 
pauta de vacunació o admi-
nistrar-se una dosi de reforç.
Tres de cada quatre anoiencs 
ja ha rebut la dosi de reforç 
i ha completat la pauta de 
vacunació. Per això l’interès 
en la vacuna ha baixat molt 
en les darreres setmanes tot 
i que continua sent molt im-
portant tenir la pauta com-
pleta per garantir una co-
bertura contra la infecció.
Des de dilluns, els horaris dels 
punts de vacunació poblaci-
onals se centralitzaran en un 
o dos dies setmanals. A l’Es-
corxador d’Igualada son els 
dimarts pels adults i els dime-
cres pels infants.
Igualment, la vacunació opor-
tunista també es manté en els 
centres d’atenció primària.
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