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Notícies
Mesures contra la Covid-19 a Catalunya prorrogades fins al 10 de
desembre
A partir del 26 de novembre, s’amplia l’ús del certificat COVID digital a la restauració, gimnasos, centres
esportius i a les visites a les residències de gent gran.
Divendres, 26 de novembre de 2021

Comença la vacunació contra la grip i la tercera dosi contra la covid per
a majors de 70 anys
Aquest any s’ha avançat la campanya de vacunació contra la grip, i avui al nostre municipi ja s’han
administrat les primeres dosis a persones majors de 70 anys, que a més han rebut una tercer dosi de
reforç contra la covid.
Divendres, 29 d'octubre de 2021

Activat el protocol d'aïllament de diversos grups dels Casals d'Estiu
Els Casals Activa't i els Campus esportius i de tecnificació de l'A.E Sant Lluís han anul·lat durant 10 dies
l'activitat de diferents grups en detectar-se casos positius en el cribratge que el passat dissabte es va fer
a adolescents i joves al nostre municipi. Tal com marca el protocol sanitari en aquests casos, s'ha
decretat l'aïllament domiciliari durant 10 dies dels grups on s'ha detectat algun positiu.
Dimarts, 6 de juliol de 2021

Detectats 35 casos positius en el cribratge de COVID-19 realitzat a
adolescents i joves
Gràcies al cribratge que es va fer el passat dissabte a adolescents i joves asimptomàtics s’han pogut
detectar 35 casos positius de Covid-19 al municipi i tallar les cadenes de contagis.
Dilluns, 5 de juliol de 2021

Demà dissabte es farà un test PCR massiu a adolescents i joves del
municipi
Davant l'increment generalitzat a tot el territori de casos positius de COVID-19 entre adolescents i joves,
i a petició expressa de l'Ajuntament, el Departament de Salut farà demà dissabte 3 de juliol un cribratge
massiu mitjançant tests PCR a adolescents i joves asimptomàtics d'entre 12 i 29 anys del municipi.
Divendres, 2 de juliol de 2021

La vacunació contra la COVID-19 avança al municipi
El ritme de vacunació contra la Covid-19 al nostre municipi s’ha adaptat als protocols aprovats per les
autoritats sanitàries i a la disponibilitat de vacunes en cada moment.
Dilluns, 3 de maig de 2021

El CAP de Santa Coloma comença la vacunació contra la Covid-19 de
majors de 80 anys que encara no han estat vacunats
A partir de divendres 9 d'abril el CAP de Santa Coloma de Cervelló començarà la vacunació contra la
COVID-19 de les persones majors de 80 anys del municipi que encara no han estat vacunades en el
centres de salut de Sant Boi.
Dijous, 8 d'abril de 2021

Ja ha començat la campanya de vacunació del personal dels centres
educatius
Aquesta setmana ja s'ha començat a administrar la primera dosi de la vacuna contra la COVID-19 al
personal dels centres educatius del municipi, i a finals de setmana es preveu començar amb el pla de
vacunació de grans dependents i persones majors de 80 anys.
Dijous, 18 de febrer de 2021

Les residències de gent gran ja han rebut les dues dosis de la vacuna
contra la COVID-19
Les persones residents i el personal de les dues residències de gent gran del municipi ja han rebut les
dues dosis de la vacuna contra la COVID-19.
Dilluns, 8 de febrer de 2021

Comença la campanya de vacunació contra la Covid-19 a les residències
de la gent gran del nostre municipi
Avui dijous 7 de gener s'administrarà la primera dosi de la vacuna a les persones residents i al personal
de la Residència Colònia Güell. Demà dia 8 de gener seguiran les vacunacions a la Residència de Maria
de la Salut.
Dijous, 7 de gener de 2021

Campanya de cribratges a Sant Boi per a la població de Santa Coloma de
Cervelló
Les persones asimptomàtiques majors de 16 anys de Santa Coloma de Cervelló poden participar en el
cribratge intensiu de COVID-19 que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya realitza a
Sant Boi de Llobregat a partir d’avui dilluns 30 de novembre.
Dilluns, 30 de novembre de 2020

