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Campanya de vacunació
de la COVID-19



 
Situació pla de vacunació



Dades de vacunació 13/01/21 

• S’han rebut 180.020 dosis de vacunes (Pfizer) i s’han distribuït 136.340 fins ahir 
dimarts. 

• Està previst que demà (dijous) es distribueixen aproximadament 25.000 més. Per tant, 
quedaria un estoc de “continuïtat” 18.450 per repartir dilluns.

• Aquesta setmana s’han distribuit 72.300 dosis (31.300 dilluns, 16000 dimarts i 25.000 
dijous) que serveixen per acabar de fer les primeres dosis a les residències de gent 
gran i persones amb discapacitat i fer vacunació de professionals, que ha començat a 
molt bon ritme en hospitals i atenció primària de tot el territori. 



Dades de vacunació 13/01/21 

91.335 vacunes administrades

• 31.884 residents

• 16.636 professionals de residències 

• La resta són professionals sanitaris



Pfizer Vacuna de la grip

Conservació a -70 a -80ºC  6 mesos en ultracongelador No necessita cap refrigerador específic. Es conserva a la 
nevera normal de 2 a 8º

Necessita reconstitució amb sèrum fisiològic 0,9% (1,8ml) 
no facilitat per l’empresa en format unidosis

Ja ve preparada 

5* dosis per vial i dosis de 0,3 ml (dosis habitual 0,5 ml o 1 
ml)

8 gener s’aprova una 6ena dosis

Vé amb format d’unidosi. 
Permet vacunar 1, 2, 5 persones

A temperatura ambient reconstituïda 6 hores

A 2-8ºC:  5 dies

Unitat mínima de 975 dosis (safata) 

Pot haver fins 5 safates /caixa 

Els reptes logístics del pla de vacunació 



Temes pendents 
• Si impedeix que les persones amb infeccions asimptomàtiques 

propaguen la malaltia
• Quant durarà l’eficàcia de la vacuna

Vacuna Pfizer i BioNTech  
• 170 casos de COVID-19 entre 43.538 participants: 162 en el grup placebo i 8 al grup vacunal.
• 95% efectiva en la prevenció de la malaltia (28 dies després de la primera dosi; 7 dies després de 

la 2ª). En adults de 65 anys i més > 94% 
• 41% participants entre 45-85 anys. Eficàcia constant segons edat/sexe/raça i ètnia. 10 casos 

greus (9 en el grup placebo i un al grup vacunal) 
• Cap problema de seguretat greu. 
• Revisió i aprovació per agència reguladora EMA 21 de desembre 



Eficàcia passats 7 dies després de la segona dosi en persones 
sense evidència de COVID-19 prèvia

Eficàcia passats 7 dies després de la segona dosi en persones amb i 
sense evidència de COVID-19 prèvia, amb patologies basals i segons 
el nombre de dosis rebudes

  BNT162b2 
19.965

Placebo 
20.172

  
Eficàcia (%)

Totes les edats 9 169 94,6 (90-97)

16 a 55 anys 6 120 95,0 (89-98)

55 anys o més 3 49 93.8 (81-99)

Amb patologia de base 4 87 95,4 (88-99)

Casos entre 1a i 2a dosi 39* 82* 52,4 (29-68)

Casos greus desprès 1a dosi 1* 9* 88,9 (20-98)

Casos greus desprès 2a dosi 1* 4* 75,0 (-152 a 99)

Casos desprès de 2a dosi 9* 172* 94,8 (89-98)

  BNT162b2 
18.198

Placebo 
18.325

  
Eficàcia (%)

Totes les edats 8 162 95,0 (90-98)
16 a 55 anys 5 114 95,6 (89-99)
55 anys o més 3 48 93.7 (81-99)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion1_EstrategiaVacunacion.pdf

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2027906

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion1_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2027906


Informació per a la ciutadania 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/


Informació per a professionals  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/


 
Situació epidemiològica  



Situació epidemiològica
Casos confirmats per PCR/TA
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Pla de cribratges



a) Cribratges massius
b) Cribratges farmàcies
c) Cribratges a col·lectius específics

• Mestres (escoles)
• Professionals de residències i residents

 

Pla de cribratges



a) Cribratges massius
Pla de cribratges

REGIONS
 SANITÀRIES  TOTAL CRIBRATS TOTAL POSITIUS

 

POBLACIONS 
TESTADES

NOMBRE 
CRIBRATGES

Alt Pirineu Aran        11.718               70   24 24
Barcelona        42.670             159   2 12

Catalunya central        17.169             102   18 22
Girona        14.360             102   7 8
Lleida        15.331               49   25 34

Metro Nord        77.376             711   14 28
Metro Sud        46.887             286   22 27
Tarragona          5.211               54   3 4

Terres de l'Ebre          4.581               57   7 11
Total     235.303          1.590   122 170

Desescalada 2a onada     231.848          1.528           121                166   
3a onada          3.455               62                4                    4   



b) Cribratge farmàcies

• Prova pilot que permet conèixer el circuit i el sistema d’etiquetatge i identificació 

• Selecció dels territoris en funció de criteris epidemiològics.

• Objectiu: maximitzar la cobertura 

• Resultats: un 30% han anat a buscar el kit de recollida el 30% de les persones i un 
80% ha portat la mostra. 



c) Cribratges a col·lectius específics
Centres educatius
• Inici dilluns 11/01 del cribratge per automostra
• Distribució del material i les peticions analítiques als centres educatius
• Alta acceptació i participació
• Es farà el cribratge a tots els professionals que ho desitgin (caràcter voluntari) i que 
estiguin en contacte amb alumnes (transport escolar, menjador, etc.)

PCRs realitzades: 12.500 (5.500 dilluns i 7.000 dimarts)
PCRs amb resultat: 1.579 (1% cens) 
PCRs amb resultat positiu: 54 (3,4%)
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