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Confirmats dos casos de Covid-19 a la residència el Vilar 
 
 
Després que al llarg d’aquesta setmana diversos avis de la residència pública 
el Vilar hagin mostrat alguns dels símptomes relacionats amb la Covid-19, els 
responsables del centre i de l’Àrea Bàsica de Salut de la Selva han procedit a 
realitzar aquest divendres el test PCR a sis residents que presentaven indicis 
d’infecció per SARS-CoV-2. Arran de les proves realitzades s’han confirmat 
dos casos de la Covid-19 entre els residents. En tots dos casos, els avis es 
troben estables i sense cap complicació derivada de la malaltia. 
 
Arran d’aquest fet, des de la direcció del Vilar, l’ABS i el departament de Salut 
s’ha procedit a activar els protocols d’emergència, entre els quals s’inclou que 
la residència treballi en coordinació amb els responsables mèdics dels CAP 
selvatà per tal d’aplicar les mesures necessàries de contenció del brot. La 
primera mesura que s’ha pres ha estat la sectorització de la residència per tal 
de separar les zones on es troben els avis que han donat positiu dels que no 
presenten símptomes. A més d’això, s’ha dotat al centre dels kits de 
tractament previstos pel Departament de Salut segons els protocols. 
 
L’objectiu ara per ara és evitar que empitjori la salut dels residents 
diagnosticats, l’expansió del brot i que els malalts no requereixin atenció 
hospitalària. A més, conjuntament amb l’Ajuntament s’ha decidit que en un 
termini de 24 hores es procedirà a efectuar tasques de desinfecció completes 
en tota la residència. 
 
Des de la direcció s’ha contactat amb les famílies dels residents que han 
donat positiu en els tests PCR per tal de notificar-los el seu estat, així com 
amb els familiars de la totalitat dels avis i àvies del centre a fi efecte 
d’explicar-los la situació i les mesures que s’han adoptat. Actualment tots els 
residents del Vilar es troben en fase de confinament a les seves habitacions 
per precaució, mesura que s’afegeix a la sectorització de la residència. 
 
Segons els responsables de la direcció de la residència i de l’Àrea Bàsica de 
Salut, el brot es troba totalment sota control, fet que es vol refermar amb un 
test PCR que s’ha demanat realitzar a la totalitat de treballadors del Vilar com 
a mesura de seguretat, tot i que aquest pas es troba pendent de l’aprovació 
per part del departament de Salut. 
 
Malgrat aquestes notícies preocupants i el moment social d’extrema duresa, 
tant des de la direcció de l’Àrea Bàsica de Salut com des de l’Ajuntament de 
la Selva es vol transmetre un missatge de tranquil·litat i calma a totes les 
veïnes i veïns de la Selva. Tot i això, cal demanar a tota la població la màxima 
responsabilitat. No és el moment de relaxar-se i de creure que tot plegat ha 
passat. Al contrari. Cal ser especialment curosos i més estrictes que mai amb 
les mesures d’higiene, prevenció i amb el confinament decretat per les 
autoritats sanitàries. 
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