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Campanya de vacunació
de la COVID-19



Situació epidemiològica



Evolució incidència acumulada



Evolució incidència acumulada per grups d’edat









Certificat COVID Digital EU
Impulsar la mobilitat segura entre països de la UE durant la vigència de la pandèmia COVID-19

● Senzill i interoperable 
per a tota la UE i 
compatible amb 

iniciatives globals OMS, 
ICAO

● Facilitar la mobilitat 
amb seguretat

● Garantitzar el respecte 
als criteris de salut 

pública en cada 
situació epidemiològica 

de la pandèmia

● Impulsar l'activitat 
econòmica de forma 

segura

● Només és vàlid per viatjar entre estats 
membres (es podran afegir altres països previ 
acord)

● No serà obligatori per viatjar

● Per segons usos caldrà reglamentació 
específica

● El certificat serà gratuït

● Encara que la voluntat és una homogeneïtzar 
com s’aplica a l’entrada dels països, els Estats 
Membres es guarden el dret d’aplicar criteris 
diferents en funció de la realitat epidèmica 
(caldrà justificar-ho)

Criteris de Disseny Característiques Principals



Tres certificats diferents, per a tres supòsits diferents

● Vacunació
● Prova
● Recuperació de la malaltia.

Característiques: 

● Certificats diferenciats i no poden recollir més d’un supòsit. 
● Tots compten amb dades d’identificació personal de l’usuari/a, 

informació sobre validesa, tipus de certificat i les seves 
metadades.

● Incorporen un Codi QR signat que integri tota la informació

● Es planteja únicament la validació OFF-LINE del certificat

Tipus de certificats



Condicions d’emissió dels certificats

VACUNES

Ha rebut alguna dosi de vacuna 
COVID

Cal indicar la vacuna (de les vacunes 
homologades), la data la última dosi i el 
nombre total de dosis per la pauta 
completa (ex 1/2)

PROVES

Té una prova amb resultat negatiu en 
COVID

Des del moment en què es fa la prova, la 
PCR té una vigència de 72 hores i la 
prova d'antígens 48 hores.

Només seran valides certes proves 
ràpides homologades que s’han de 
recollir al certificat

Cal recollir la data-hora de la extracció 
de la mostra (millor aproximació)

RECUPERACIÓ

Ha tingut una prova PRC positiva 
entre 180 dies i més 10 dies de la 

data de sol·licitud

No es basa en cap confirmació de 
recuperació

En principi no es consideraran 
resultats d’anticossos



7. Integració a La Meva Salut



Situació pla de vacunació



Situació del pla de vacunació
Aquesta setmana:

468.290

Pfizer: 394.290 ( dilluns 7 de 
juny 197.730  i dimecres 9 de 
juny  de  196.560 dosis)

Moderna: 50.500 dosi (dilluns 7 
de juny ) 

Janssen: 23.500 dosi (dijous 10 
de juny)  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ale
rtasActual/nCov/pbiVacunacion.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/pbiVacunacion.htm




Situació del pla de vacunació

A data 9 de juny s’han vacunat:

3.171.298  persones - 1a dosi 40,5 % de la 
població (47,6% de la població ≥ 16 anys) 

1.785.067 persones – 2a dosi 22,8% de la 
població (26,8% de la població ≥ 16 anys)

1.905.976 persones amb paula completa: 24,3 %
de la població (28,6% de la població ≥ 16 anys) 

4.956.365 vacunes administrades
(89% del total de vacunes
rebudes)



Situació del pla de vacunació
Vacunació 
setmana natural 
- Total: 467.979
- Dosi 1: 163.121
- Dosi 2: 304.858

Vacunació setmana
natural dll-dm
- Total: 254.936
- Dosi 1: 142.897
- Dosi 2: 112.039



Cobertura de vacunació 9.06.2021



Canvi de cobertura de vacunació darrera setmana

Un 87,8% de les persones de 60 o més anys han iniciat la vacunació
Un 82,8% de les persones de 50 o més anys han iniciat la vacunació



Sistemàtica de vacunació
Qui ? Amb quina vacuna? Com?

Persones de 50 i més anys
(nascudes fins 1971) 

BioNtech-Pfizer o Moderna
Janssen

EAP  Contacte des del CAP
Programació per web

Oportunista o amb programació des 
del CAP

Persones de 40 a 49 anys
(Nascudes entre 1972 i 1981) 

BioNtech-Pfizer o Moderna
Janssen 

Punts Mobils vacunació 
Programació per web, SMS

Col·lectius essencials Oxford-AstraZeneca
Pfizer

Reben SMS 
Programació per web

Estratègies específiques Persones amb dificultat de 
captació per 2 dosi

Janssen

Persones amb condicions de 
molt alt risc i risc elevat 

ARNm (Moderna o Pfizer) Contacte des del Centre 
Sanitari /Hospital -CAP



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

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


Estratègies de vacunació de l’atenció primària

• Identificar poblacions que tenen una baixa 
cobertura vacunal 

• Factors que tenen més impacte:
-Factor socioeconòmic
-Col·lectius amb barrera idiomàtica
-Falses creences esteses entre col·lectius determinats
-Bretxa digital



Accions per fomentar la vacunació des dels equips d’AP
Trucades telefòniques dels professionals de referència (MF i Inf) a persones pendents de vacunar i amb reticències  a 
fer-ho. Important el paper de l’administratiu sanitari 

Treball comunitari:

-S’ha  contactat amb les associacions de veïns, actius claus de les comunitats 

-Implicació dels líders informals identificats de la comunitat

-Educació: contacte amb escoles d´adults, AFA  (Associació de Famílies d’Alumnes)

- Contacte amb altres actius de la comunitat: Farmacèutics comunitaris propers i associació de botiguers.

-Vacunació a centres de culte. Consciència de nucli familiar i sobre tot  per fomentar la vacunació en les dones. 

Treball conjunt amb els Ajuntaments:

-Treball col·laboratiu amb els mediadors sòcio-culturals i treball social. Contacte amb casals i centres cívics

-Alguns ajuntaments han posat punts d´informació vacunació COVID que ajuden a la població en el tràmit de demanar 
cita.

Moderador
Notas de la presentación
Molta feina prèvia per aclarir dubtes i treballar les pors. Us dels fulletons de Canal Salut per aclarir rumors...ex porc a les vacunes...Molts dubtes en enbaraç i lactància.Exemple de Roses que han fet difusió a les xarxes del telf mòbil del gestor covid captació de 500 pacients per dia.En el cas dels temporers és important que tinguin algun paper conforme s’han vacunat, fa efecte crida de cara als altres. 



Accions per fomentar la vacunació a l’atenció primària
Difusió en mitjans de comunicació locals:

-Fulletons informatius en punts de trànsit important de usuaris, xarxes socials...

-Ràdios i premsa locals

-A zones rurals s’utilitzen bans per informar de dates de vacunació.

Vacunació oportunista:

-Suport per part de l’administratiu sanitari dels CAPs ajuda a programar la citació de vacunes 

- Suport de la Creu Roja en la programació de cites en llocs concorreguts com mercadets setmanals

-Vacunació de dissabte sense citació prèvia en els CAP. En aquest cas, els ajuntaments col·laboren fent difusió 
i sensibilització els dies previs a la intervenció

-Jornades de “portes obertes” de vacunació 

Moderador
Notas de la presentación
Acabar amb el missatge que el més important és el treball en equip tant de tots els estaments dels treballadors dels CAPs com dels agents de la comunitat









/Salut


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	�Situació epidemiològica�
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	�Situació pla de vacunació�
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Estratègies de vacunació de l’atenció primària
	Accions per fomentar la vacunació des dels equips d’AP
	Accions per fomentar la vacunació a l’atenció primària
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28

