
EVOLUCIÓ PANDÈMIA COVID-19 

Com hem anat fent periòdicament, us informem de l’evolució de l’epidèmia de COVID-
19 segons les dades de persones ateses al consultori de Sant Julià de Vilatorta. 

El resum del mes de juliol és el següent: 

  

PROVES 
FETES 

AL 
CONSULTORI 

(PCR I TAR) 

PERSONES AMB COVID-19 

(PROVA POSITIVA) 

INFANTS (<15 
ANYS) 

ADULTS 

JULIOL 129 4 21 

La majoria de casos s’han concentrat en la primera quinzena del mes de juliol, persistint 
l’afectació ja iniciada a finals de juny de menors de 25 anys, però, també, amb afectació 
de més grans. La gran majoria han estat casos molt lleus.  

S’han valorat un total de 8 grups de convivents per estudi de contactes. Ha estat 
necessari confinar un grup-classe de les escoles del poble. 

Malgrat la millora de l’evolució de la pandèmia en les darreres setmanes, la cinquena 
onada ens confirma que, probablement, conviurem amb la COVID-19 durant molt de 
temps, però també ens confirma l’eficàcia de la vacuna per evitar casos greus. Insistim, 
doncs, en la conveniència de que tots/es ens vacunem. Ara la vacunació ja està oberta 
a partir dels 12 anys. Podeu demanar-nos hora al consultori o demanar-ne 
telemàticament per a fer-ho a Vic (o a altres centres). 
  
Segueixen vigents algunes recomanacions importants: 

• Seguiu les indicacions de les autoritats sanitàries 
• Eviteu les aglomeracions i si us hi trobeu, useu la mascareta. 
• Gaudiu de l’aire lliure i ventileu sovint els interiors 
• Renteu-vos les mans (amb aigua i sabó) sovint. 
• Si teniu qualsevol molèstia (especialment tos, malestar general, febreta o febre), 

o heu tingut contacte proper amb persones afectades per la malaltia, no dubteu a 
consultar-nos. 

• Seguiu les indicacions d’aïllament (casos) o quarantena (contactes), sempre d’un 
mínim de 10 dies, que us fem des del consultori o des de salut pública. 

El consultori de Sant Julià de Vilatorta segueix obert per atendre-us per qualsevol 
problema de salut. Per evitar aglomeracions us demanem que abans de venir ens 
truqueu. Quan vingueu a vacunar-vos eviteu formar grups, manteniu les distàncies 
segons us indiquem, en benefici de tots/es. 

Aprofitem per donar-vos les gràcies per la vostra comprensió i col·laboració. 

Noticia redactada pel consultori local 


