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Revisió del certificat digital covid en un restaurant de Barcelona

El passaport covid, en quarantena
" Cantàbria el suprimeix i
Catalunya prepara el terreny
per seguir-ne l’exemple
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El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va validar ahir les
mesures proposades pel Govern
per evitar la transmissió de la covid. No canvia res, llevat que avui
s’ha eliminat el toc de queda nocturn i s’autoritzen les sortides i
les visites a les residències amb
casos, però la Generalitat pensa
continuar flexibilitzant, amb el
certificat digital covid en el punt
demira.Hadeixatdeserunarestricció útil?, té els dies comptats?
Cantàbria hi respon afirmativament, i dimecres, després de
40 dies, va deixar d’exigir el passaport sanitari en determinades

" El Govern recorda que es va " Els científics admeten
implantar en un context social que pot perdre eficàcia atès
i sanitari diferent de l’actual el domini de la variant òmicron

activitats adduint que amb el
predominidelavariantòmicron,
més contagiosa, ja no compleix
l’objectiu de tallar la transmissió
als espais interiors i que, d’altra
banda,haperdutl’efectemotivador que va tenir al començament
per animar la primovacunació. A
Catalunya, Salut espera la setmana que ve l’informe que ha demanat al comitè científic assessor per decidir sobre la permanència de la mesura a partir del
28 de gener. Entre aquests científics les opinions són diverses.
AEspanya,ons’aplicadesdela
tardor peròdemanera territorial
i discontínua, no s’ha jugat gaire
fort pel passi vacunal en comparació amb països com França,
Itàlia o Alemanya.
El fet que Salut hagi demanat

undictamenalscientíficsapunta
al desig de suprimir el certificat
covid, a què les autoritats sanitàries s’hi refereixen en passat. “Es
va proposar en un moment de
circulació de la variant delta i coincidint amb la tornada de les vacances”, va apuntar la secretària
de Salut Pública, Carmen Cabezas. Segons la seva opinió, “ha
tingutefecte”positiu,plasmaten
un augment de la primovacunació, sobretot entre els joves, i en
la conscienciació de la població
sobre la situació de pandèmia en
un moment que als bars passaven coses ben diferents de les
que es veien als hospitals.
El Gremi de Restauració de
Barcelonaapressalaretiradaimmediata de la mesura si el Govern arriba a la conclusió que ha

deixat de ser útil. Recorda que va
ser ben acollida pel sector com a
alternativa a altres restriccions,
com la d’aforament als interiors
(a un 50%) que s’ha acabat imposant. “Als restauradors no ens és
còmode exigir al client que ens
mostri el certificat i haver de validar-lo.Alhora,alslocalspetitso
amb poc personal continua sent
un trastorn haver de dedicar
temps a verificar certificats”, argumenta el director d’aquesta
patronal, Roger Pallarols.
Antoni Trilla, cap d’epidemiologia de l’hospital Clínic, considera que l’ús del certificat covid
com a passi “va ser una bona mesura quan es va aplicar i ara potser ha perdut una part d’utilitat,
però no tota”. Per això, no el faria
desaparèixer. “L’òmicron causa

més reinfeccions i contagis entre
vacunats, redueixlaprotecció de
la vacuna. L’avantatge és menys
significatiu, per això s’avalua si
val la pena mantenir el passi. La
meva opinió és que sempre donarà més seguretat que no aplicar-lo”, diu. Afegeix que, a més a
més, “ha contribuït a vacunar
més, ho diuen moltes persones
quan es posen la injecció”.
Daniel Prieto Alhambra, investigador i professor de la Universitat d’Oxford, opina que “és
una eina més, molt insuficient si
no hi ha altres mesures, i amb
l’òmicron, segurament no té tant
sentit”. Aquest expert està analitzant l’impacte de la mesura al
RegneUnit,ons’hafetservirmés
en unes zones que en d’altres.
A Espanya, no totes les auto-
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nomies l’han adoptat. Trilla afirma que ni s’ha apostat clarament
pel passi ni s’ha aplicat de manera estricta, i això pot haver contribuït a desdibuixar la mesura
davant la ciutadania. Hi ha establiments que el demanen i d’altres que no. O que no acaren el
QR del client amb el seu DNI. De
moment,l’hanprorrogatfinsafinal de mes Galícia, La Rioja, Navarra i Andalusia, i preveuen
prorrogar-lo lesBalears. No han
arribat a aplicar-lo Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i
Extremadura. El vicepresident
de la Junta d’Andalusia, Juan
Marín, es va mostrar ahir partidari del document. “No està provocant cancel·lacions a la restauració” i les altres activitats que
l’exigeixen, per tant, “no és cap
dificultat per continuar normalitzant la nostra vida”, va raonar.
Segons Pere Domingo, responsable de l’àrea covid de l’hospital de Sant Pau, la primera mesura no farmacològica prescindible és l’ús de la mascareta als
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QMFKNMP ORP MNM" M FLMGGI G! h!
hM MLgKN FMG ORG!P!K?

No. En cas de no estar immunitzat o no haver passat el
virus, l’alumne ha de fer quarantena set dies encara que
no tingui símptomes. Si quan
torna a les aules apareix un
altre cas positiu, s’ha de tornar a confinar independentment que al primer confinament tingués una prova negativa. Quan se li demana per la
queixa de 20 famílies de joves
sense vacunar que volen portar als tribunals la conselleria
d’Educació per discriminació, Josep Gonzàlez Cambray
assegura que no es discrimina
ningú, però que no poden
anar a l’escola en cas de positiu d’algun company “per
protegir-se ells mateixos i la
resta”.

Els col·legis
al contagi m

Més de 120.000 alumnes i profe
positius els últims 10 dies, més
Després de l’aturada per les vaca
catalanes viuen en aquests mom
tagis sense precedents provoca
ment dels positius, els tests en fa
confinaments s’han convertit en
i famílies. ‘El món a RAC1’ va pre
cació, Josep Gonzàlez-Cambr
la situació pot derivar cap
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Madrid, Extremadura
i les dues Castelles no
han arribat a implantar
el certificat sanitari
en cap activitat

H’MNPígING M LM fM"JEF!M G! h! hM
KN ORG!P!K M L’MKLM?

espais oberts sense gent a prop.
“El certificat covid ens diu que
un individu està vacunat, cosa
que és un detallet important.
Malgrat que l’òmicron evadeix
en part la resposta vacunal, la vacuna no és només anticossos, sinó que també crea immunitat
cel·lular”, argumenta. Domingo
defensa un carnet de vacunació
per als adults com el que tenen
elsinfants.“Enunllocsenseventilació m’agradaria saber si tots
els que hi som tenim condicions
de seguretat. Quin problema hi
ha?”, reflexiona.
França no només el manté i no
esmenta el passi covid en el pla
de flexibilització de restriccions
presentat ahir, sinó que l’ha
endurit. Per accedir a la majoria
d’espais i activitats cal haver
passatlacovidotenirlesvacunes
(amb la dosi de reforç els més
grans de 18 anys). Les proves
diagnòstiques negatives no
serveixen.
Un estudi del Consell d’Anàlisis Econòmiques del Govern
francès conclou que el certificat
sanitari va evitar 4.000 morts al
país i va fer pujar un 0,6% el creixement econòmic el segon semestre del 2021. L’informe detalla que la mesura sanitària ha impulsat les taxes de vacunació un
13% a França, un 6,2% a Alemanya i un 9,7% a Itàlia.
Antoni Trilla augura que, de
tota manera, el certificat es mantindrà a Europa per poder viatjar
entre països amb diferent situació epidemiològica. A partir de
l’1 de febrer caducarà al cap de
270 dies (nou mesos) de la segona dosi. Caldrà, llavors, la dosi de
reforç."
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No és obligatori, sí que és
recomanable per poder detectar més casos i frenar la
cadena de transmissió. El test
és gratuït amb recepta electrònica.
32 ORG!P!KG ! LM JIQM f!LLM NR hM
OMGGMP IL Q!"KG OI"ò IGPE QMFKNMHM, hM HI FRNP!NKM" MNMNP M
FLMGGI?

Sí, tots els alumnes de secundària amb pauta completa
han de continuar anant a
classe independentment del
nombre de positius que hi
hagi, perquè el protocol actual vol “garantir la màxima
presencialitat”.
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NR QMFKNMP ! FRNf!NMP OI" KN
FMG ORG!P!K MNM" M MFP!Q!PMPG
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No. S’ha de quedar a casa i
seguir el mateix protocol de
confinament a l’aula.

Els més petits només es confinen
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Educació reconeix que hi ha
hagut “desajustos” en l’actualització de dades. No obstant
això, un canvi de protocol de
dimecres allarga de quatre a
set dies el temps permès per
poder sotmetre’s a una prova
ràpida d’antígens a les farmàcies.
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La Generalitat permetrà visite
residents encara que hi hagi ca
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La Generalitat ha modificat les
mesures que regeixen les residències geriàtriques i de discapacitats i els centres de dia davant la covid. Així, autoritza les
sortides i visites a les anomenades residències vermelles (amb
casos actius de covid, nous contagis o brots que s’investiguen)
sempre que siguin usuaris lliures del virus.
Els departaments de Salut i
Drets Socials han actualitzat les

mesures davant la situació de la
sisena onada, amb un gran
nombre de contagis, que també
suposa un augment de casos a
les residències. El canvi respon
a les necessitats “emocionals i
d’acompanyament” d’aquestes
persones de més edat.
Per això, permet les visites i
les sortides dels residents fins i
tot a les anomenades residències vermelles, però només a residents lliures del virus (que siguin a la zona verda del centre)
o als que siguin contactes estrets d’usuaris vacunats.
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