Creences i fets
sobre la variant òmicron

8 de febrer de 2022

És igual de contagiosa o greu que les altres variants?
Resoleu en aquesta infografia els dubtes més
comuns sobre la variant òmicron
Creença: la variant òmicron solament causa una COVID-19 lleu
Fet: sembla que l’òmicron és menys greu que la delta,
però això no vol dir que hàgim d'abaixar la guàrdia.
En aquesta onada, la taxa d’hospitalitzacions i morts és la més baixa fins ara en comparació
amb el nombre de contagis, gràcies a la vacunació i a les dosis de record.

Creença: les vacunes no protegeixen contra l’òmicron
Fet: les vacunes continuen oferint una gran protecció, fins i tot amb les noves variants.
Les vacunes ens protegeixen de patir una COVID-19 greu o molt greu, i redueixen les possibilitats
d’ingressos hospitalaris, d’UCI i morts.

Creença: la dosi de record és perquè les vacunes no protegeixen contra l’òmicron
Fet: la dosi de record ajuda a mantenir uns nivells òptims de protecció contra la COVID-19.
La resposta immunitària proporcionada per la vacuna pot disminuir al llarg del temps.
La dosi de record proporciona la màxima immunitat per fer front a la COVID-19 en un moment
on els contagis són molt elevats.
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Creença: les persones no vacunades no tenen risc d’emmalaltir per l’òmicron
Fet: les persones no vacunades majors de 50 anys tenen una probabilitat 3,6 vegades més
gran de ser hospitalitzades per COVID-19, i 8,7 vegades més d’entrar a l’UCI.
La pauta completa de vacunació i les dosis de record són fonamentals per fer front a la COVID-19.

Creença: és com un refredat comú, millor contagiar-nos
amb la variant òmicron que no pas vacunar-nos
Fet: la variant òmicron és més greu i perillosa que el refredat comú.
Un refredat no us pot portar a l’hospital; la variant òmicron, sí. A més, pot fer que desenvolupeu una
COVID-19 persistent, que en tingueu seqüeles durant un temps o que acabeu ingressats a l’hospital.

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat

