NOTA DE PREMSA

Dincat urgeix al Govern a accelerar el
procés de vacunació entre les persones
amb discapacitat intel·lectual i els
professionals que els donen suport


La representant del sector de la discapacitat intel·lectual
assegura que, encara que el ritme del procés de vacunació ha
avançat en les últimes setmanes, el percentatge de persones
del col·lectiu que ha rebut la vacuna continua sent molt baix



Dincat ja ha traslladat les seves demandes a l’administració
pública, insistint en la importància de prioritzar la vacuna,
també, entre familiars i professionals que en tenen cura i els
acompanyen

Dijous 6 de maig de 2021.- Dincat, representant del sector de la
discapacitat intel·lectual a Catalunya, insta a l’administració pública a
accelerar el procés de vacunació, no només en els espais
residencials, sinó, també, en els Centres Especials de Treball i entre
totes les persones amb discapacitat intel·lectual, especialment nens
petits, que en molts casos tenen associades altres patologies que els fan
més vulnerables a l’hora de contraure la Covid-19. A més, és de vital
importància que es prioritzi la vacunació, també, de totes aquelles
persones que participen en la seva cura i suports, tant cuidadors
professionals i suports laborals, com familiars que formin part del seu grup
de convivència.
A pesar de la valoració positiva que Dincat va fer de l’estratègia de
vacunació impulsada a principis d’any, que contemplava les persones amb
discapacitat intel·lectual com a col·lectiu prioritari, el percentatge que ha
rebut la vacuna continua sent molt baix. Si bé és cert que el ritme en el
procés ha millorat en les últimes setmanes i a residències i llars residències
està molt avançat, encara hi ha milers de persones amb grau de
discapacitat reconegut, que reben altres serveis o que no estan vinculades a
cap d’ells, que encara no han estat citades per rebre la primera dosi. En la
mateixa situació es troben els familiars que les cuiden i els professionals
que les acompanyen, tant de serveis assistencials com de l’àmbit de suports
laborals.
“El ritme de l’estratègia de vacunació per fer front a la Covid-19 és massa
lent i està generant molt neguit i preocupació en el nostre sector”, explica
Carles Campuzano, director de Dincat. “Som plenament conscients de la
complexitat de l’estratègia de vacunació i celebrem l’avenç de les últimes

setmanes. Tot i això, demanem un compromís ferm que acceleri el procés i
la priorització de qualsevol persona amb discapacitat intel·lectual, així com
de totes aquelles persones que participen en la seva cura i suports”,
afegeix.
En aquest sentit, Dincat ja ha traslladat les seves demandes a
l’administració pública, insistint en la importància de continuar prioritzant el
col·lectiu en l’estratègia de vacunació i confiant que l’arribada de noves
dosis acceleri el procés.
Sobre Dincat
DINCAT és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que
agrupa gairebé 300 entitats socials i representa els drets de més de 40.000 persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies al territori. A través dels valors de compromís, dignitat i igualtat
d’oportunitats, la federació treballa dia a dia amb l’objectiu de garantir una inclusió social i laboral digna,
així com per vetllar per una vida més justa per aquestes persones i les seves famílies.
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