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Comunicat de premsa 

Granollers, 18 de març de 2020 

Els Hospitals del Vallès Oriental us informen de la situació actual sobre les persones 

ingressades al centre que han donat positiu per coronavirus.  

Hospital General de Granollers, 23 casos positius ingressats 

Hospital de Mollet, 20  casos positius ingressats. 

Hospital de Sant Celoni, 2 casos positius ingressats. 

Els Hospitals de la Comarca estan adaptant la seva activitat per donar resposta a la situació 

sanitària actual. 

L’Hospital General de Granollers ha anul·lat les intervencions quirúrgiques no urgents, 

mantenint les oncològiques. Les visites d'atenció ambulatòria i les proves diagnòstiques 

que poden ser ajornables s’han anul·lat o s’estan realitzant de manera virtual. En aquest 

cas, el pacient rebrà una notificació per part de l'Hospital. El Sintrom i els Hospitals de Dia 

Mèdic i Oncohematològics restaran oberts. 

La Fundació Sanitària de Mollet ha aplaçat les cirurgies majors no urgents, proves 

diagnòstics rutinàries amb major risc de contagi i consultes externes que puguin ser 

ajornades i ho ha notificat a cada pacient de forma individual. S’han mantingut totes les 

consultes, proves i cirurgies necessàries i/o urgents i s’estan fomentant les consultes 

externes via telemàtica. Urgències i hospitalització s’han ampliat i sectoritzat 

específicament per a pacients amb infeccions respiratòries.  

La Fundació Hospital de Sant Celoni ha restringit els accessos a l’Hospital i al Centre 

Sociosanitari Verge del Puig. Es limiten els acompanyants a les àrees d’hospitalització. 

S’anul·la l’activitat quirúrgica programada i es manté la urgent. Es recondueix l’activitat de 

consultes externes de visites presencials a activitat telemàtica. Pel que fa a la rehabilitació, 

es manté la referent als malalts ingressats i l’ambulatòria en aquells casos imprescindibles. 

L’Hospital de Dia, l’activitat de diagnòstic oncològic i les proves complementàries 

imprescindibles resten intactes. El Centre de Dia Sant Martí i el Centre de Dia Indaleci 

Losilla es mantindran tancats fins a nou avís. 


