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Situació pla de vacunació



Situació del pla de vacunació
Aquesta setmana:

602.550
Pifzer-BioNtech: 497.250 
(dilluns-dimecres)
Oxford-AstraZeneca: 83.800 
(dimarts)
Janssen: 21.500 (dijous)

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 22 de juny s’han administrat  un 91,6% de les vacunes rebudes



Situació del pla de vacunació

Vacunació darrera 
setmana completa:
Total: 575.804 
Dosi 1: 378.818 
Dosi 2: 196.986

Vacunació setmana
natural dilluns-dimarts
Total: 215.033 
Dosi 1: 115.282
Dosi 2: 99.751



Cobertura de vacunació 22.06.2021

Un 89,3% de les persones de 60 o més anys han iniciat la vacunació
Un 86,2% 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 
Janssen 

Punts Mobils vacunació (PMV)  
Programació per web, SMS

Persones de 35 a 39 anys
(Nascudes entre 1982 i 1986) 

BioNtech- Pfizer, i Moderna PMV - Programació per web, SMS

Col·lectius essencials Oxford-AstraZeneca
Pfizer

Reben SMS 
Programació per web

Estrategies especifiques 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



A partir de dilluns 28 de juny es pot començar a demanar cita S’inicia la 
vacunació de 30 a 34 anys  (Nascuts entre 1987 i 1991)  



💉💉 En l'estratègia de vacunació un dels objectius és 
arribar a tots els col·lectius i superar les barreres 
idiomàtiques o digitals. Ens endinsem amb 
l'Atenció Primària Barcelona Ciutat de l'ICS en la 
celebració del Kalayaan al Raval per 
vacunar aquesta comunitat en 
col•laboració amb altres entitats del 
barri.

Altres entitats comunitàries que han fet la crida: 
Kalipi, EAMISS, AGAPE, ALSE, Migrant Filipino
Youth Association, Oyayi i el Consulado General 
de Filipinas en Barcelona.



Impacte en 
Raval Nord



Intervenció Comunitària a 
Mataró Rocafonda: 
618 persones vacunades 



Casos en persones vacunades

Amb una dosi

Amb pauta completa 



Sospita de Reinfeccions  (PCR positius en persones que 
han passat la COVID-19)

 7.299 amb el criteri que resultat positiu després de 60 
dies sense cap positiu


1,1% dels casos 


Poden ser positius prolongats o falsos positius. 





40 hospitals

274.718 dosis administrades als hospitals de Catalunya



Data inici vacunació: 16 febrer



Subtítol

Text



27

Nº pacients en diàlisi: 4.468



Cohort vacunats :57651 i 226 casos (0,39%)
Cohort no vacunats: 58151 i 500 casos (0,86%)

HR 0,56 (0,48 - 0,66)



Cobertures vacunals personal d’Atenció
Primària i Hospitalària
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• % vacunats 1ª dosi                            91,2

• % vacunats 2ª dosi                            84,6 

• % vacunats pauta complerta            88,2

n = 193.736 professionals



Centres Educatius



PCRs realitzades a l’entorn educatiu

MÉS D’1,7 MILIONS DE PCRs REALITZADES A L’ENTORN ESCOLAR: 

• 1,2M com a estudi de contactes dins dels centres escolars

• 0,5M com a diagnòstics i estudi de contactes d’àmbit no escolar

• Treball conjunt amb Educació en l’elaboració de protocols, formació, 
seguiment i monitoratge



Estudi de contactes estrets

• El 98,9 % dels centres 
s’han mantingut oberts 
aquest curs

• En més del 75% de 
casos només hi ha 
hagut un sol cas en el 
GCE (grup de 
convivència estable).

• Quan n’hi ha hagut més 
d’1, la mitjana ha estat 
per sota de 2 en tots els 
cicles educatius.

Dades del 3r trimestre encara incomplertes
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