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Taiwan detecta
el seu primer
contagi local
en vuitmesos
Gràcies al control de la pandèmia és un
dels pocs països que creixen aquest any

ISMAEL ARANA

Hong Kong. Corresponsal

Si quan la pandèmia estigui sota
control es concedís un premi als
quemillorhan sabut gestionar-la,
Taiwan seria sens dubte un dels
principals candidats.
L’arxipèlag asiàtic, de 24 mi-

lions d’habitants, ha estat capaç
d’encadenar 254 dies seguits sen-
se registrar ni un contagi local. La
seva proesa es va veure ahir trun-
cadaquanesva saberde laprime-
ra infecció en més de vuit mesos,
un cas que subratlla la dificultat
d’extirpar completament el pato-
gen fins i tot allà on està pràctica-
ment desterrat.
Es tracta d’una dona d’uns 30

anys que va mantenir contacte
amb un pilot neozelandès d’uns
60 confirmat com a positiu. Les
autoritats creuen que l’home va
contreure el virus alsEstatsUnits
abans de realitzar tres viatges en-

tre aquell país i Taiwan, per on
s’hauria mogut sent ja infecciós.
Segons el ministre de Sanitat,
Chen Shih Chung, “no va decla-
rar amb sinceritat” al ser inquirit
sobre els llocs opersones ambqui
havia estat en contacte. Si es de-
termina que va ocultar informa-
ció deliberadament, s’enfronta a
unamulta de fins a 8.700 euros.
Davant aquests dubtes, les au-

toritats van posar en marxa una
investigació sobre els seus movi-
ments, i vandescobrir que l’home
havia mantingut “contacte pro-
per” amb la dona que posterior-
ment va donar positiu.
A més, van publicar una llista

amb els llocs visitats pel ciutadà
estranger, i vandemanar a tots els
que hagin estat allà que vigilin el
seu estat de salut. Tambéhanam-
pliat la quarantena per a pilots i
tripulació aeronàutica dels tres
dies exigits fins ara a dues setma-
nes. I finalment, vananunciarque

reduiran a la meitat els vols amb
el RegneUnit pel nova soca.
Amb gairebé unmilió dels seus

nacionals vivint a laXina, país del
qual el separen 130 quilòmetres,
Taiwan tenia paperetes per ser,
almenysenun inici, unade lesna-

cions més afectades pel brot sor-
git a Wuhan. Tot i això, gràcies a
les seves tasques de prevenció i a
una gestió ràpida i eficaç, ha estat
capaç de tenir a ratlla al patogen
–en total, 771 d’infectats i set
morts–, i servir d’exemple per a

d’altres. La seva resposta inicial
va comptar amb certs avantatges.
D’unabandahihavia la geografia,
ja que al ser una illa va poder con-
trolar ambmés facilitat qui entra-
va i sortia per les seves fronteres.
També va tenir l’experiència al
seu costat.
Després del brot de SARS del

2003, que hi va deixar 73 morts,
es va crear un centre nacional per
fer front a epidèmies, la qual cosa
els va facilitar la recopilació de
dades, la distribució de recursos
–incloses lesmàscares, tan escas-
ses al principi– o la investigació
de casos potencials.
Amés, la sevaapostaprimeren-

ca per les quarantenes obligatò-
ries per als nouvinguts, els pro-
grames de seguiment i les proves
generalitzades els van permetre
controlar la pandèmia. A aquells
que no compleixen amb les nor-
mes els esperen abundants mul-
tes, com demostra el cas d’un fili-
pí que va haver de pagar uns
2.850 euros per sortir vuit segons
al passadísde l’hotel enel qual es-
tava en quarantena.
L’absència de virus ha permès

als taiwanesos seguir amb la seva
vidagairebéambtotalnormalitat,
i tot apunta que serà un dels pocs
llocs en els quals l’economia crei-
xerà aquest any, fins i tot un2,3%,
segons algunes estimacions.!
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Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya us

desitgemBones Festes. Us agraïm que ens hàgiu fet

costat seguint els tractaments com sempre heu fet.

Felicitats fisioterapeutes, per la increïble tasca profes-

sional que heu realitzat i que realitzeu dia a dia.

Amb el desig d’un nou any ple de salut,esperança i amor.

SOM PERSONAL SANITARI I
ESSENCIAL, SOM PROFESSIONALS
DE LA FISIOTERÀPIA I LA SALUT.

Més informació: Segueix-nos a les nostres xarxes socials:

T. 93 207 50 29 www.fisioterapeutes.cat cfc@fisioterapeutes.cat

Gràcies als més de 12.000 fisioterapeutes, pel seu compromís en un any tan especial.


