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Situació epidemiològica



Incidència 7 dies : 239.5

Incidència 14 dies: 441,50

Positivitat: 9.68%. Rt: 1.2

Incidència 7 dies

09/12/2021

0-9 anys: 363

10-19 anys: 242.1

20-29 anys: 187.9

30-39 anys: 260.8

40-49 anys: 292.4

50-59 anys: 197.5

60-69 anys: 229.1

70-79 anys: 135.3

80-89 anys: 104.2

90-99 anys: 124.6



10/12/2021 20.206



Ingressats totals: 1078 (+65)



Ingressats crítics: 242 (+5)



Defuncions acumulades: 24.203 (+1)



Situació del pla de vacunació

Vacunació acumulada

-Total: 12.483.815

- Dosi 1: 6.112.304

- Dosi 2: 5.329.172

- Dosi 3: 1.042.339

Vacunació setmana natural 6.12 - 12.12

-Total: 278.200

- Dosi 1: 26.031

- Dosi 2: 33.246

- Dosi 3: 218.923

Dosis de Record

Residència

Administrades: 43.958

Administrable: 93.5%

Edat: 70 o més

Administrades: 705.845

Administrable: 72.2%

Edat: 60 a 69

Administrades: 233.650

Administrable: 31.5%

J&J

Administrades: 59.009

Administrable: 26%





Dos vehicles ‘motor homes’ de SEAT (similars als 

de  juliol): 

1. zona de La Maquinista avui  i després BCN 

2. Zona metropolitana nord i iniciarà la vacunació 

dimarts i dimecres a Badalona.

Dos punts fixes

1. Casa SEAT 

2. centre mèdic annex a les instal·lacions de 

Martorell. 

+

Personal sanitari.

Oberts a tota la població de 9h a 20h. Cal demanar 

cita al portal vacunacovidsalut.cat. 

Estratègia de vacunació amb punts mòbils





Accions a implementar



• El seguiment dels contactes que hagin de fer quarantena es reduirà a 

les trucades del primer i últim dia de quarantena. S’utilitzarà la versió 

simplificada de trucades a cas, per  tal de reduir el temps de trucada.

Fase I de mitigació

Mesures a vigilància epidemiològica



• Desplegament dels punts de testatge fora dels centres d’atenció primària.

• Establiment dels circuits diferenciats de diagnòstic de malalties respiratòries en 

els centres on sigui possible.

• Triatge estandarditzat dels pacients i avaluació de la gravetat de la malaltia.

• Reforç de les directrius internes de prevenció i control d’infeccions, especialment 

en els espais comuns.

• Evitar les sessions, congressos i reunions presencials.

• Manteniment del testatge dels contactes estrets mitjançant tests d'antígens.

Fase I de mitigació

Mesures a l’atenció primària



• Establiment dels circuits diferenciats de diagnòstic de malalties respiratòries.

• Reforç de les directrius internes de prevenció i control d'infeccions, especialment 

en els  espais comuns.

• Realització de cribratges als pacients que necessitin ingrés o si es realitzen 

proves o  intervencions ambulatòries.

• Evitar les sessions, congressos i reunions presencials.

• Control de símptomes i supervisió de mesures de protecció als visitants dels 

pacients  ingressats.

Fase I de mitigació

Mesures als centres hospitalaris



• 061 Salut Respon farà un seguiment diari del volum de trucades i

consultes que arribaran al servei, tant de contingut sanitari com

administratiu per activar segons la fase les diferents mesures que ja

estan identificades en el Pla de contingència específic segons sigui

l’increment detectat.

Mesures al 061 Catsalut respon



• Els treballadors d’aquests centres els cribratges es faran amb auto presa de 

mostres  per a realització de la PCR segons protocol específic.

Fase I de mitigació

Mesures residències i altres entorns vulnerables

Considerant la vulnerabilitat d’aquests col·lectius, es recomana la realització de PCR 

en frotis  nasal, tant en treballadors com en residents, ja sigui a nivell de diagnòstic o 

de cribratge, sempre que es puguin tenir resultats en menys de 48h. En cas contrari, 

es podrien utilitzar els tests antigènics.



Accions en relació a variant Òmicron

• Cribratge (en col·laboració amb Sanitat Exterior) de viatgers a països del Sud d'Àfrica i ThermoFisher dels TAR positiu 

• Quarantena obligatòria vigilada telefònicament als viatgers encara que tingui prova negativa (10 dies o 7 si prova 
negativa als 7 dies)

• Cribratge amb ThermoFisher d’un 20% aleatori de les PCR   i de les persones que per enquesta epidemiològica tinguin 
antecedents de viatges

• Sospita de variant = positiu amb viatge o delecció gen S en cribratge

• Quarantena contactes estrets de casos sospitosos d’Omicron

• Intensificació terceres dosis i altres prioritats vacunació

• Manteniment capacitat de cerca, testatge i traçat

• Èmfasi en totes les mesures de protecció (mascareta, ventilació, reducció interacció social, distància, higiene de mans, 
quedar-se a casa si símptomes) 

• Elaboració material divulgatiu amb CCAC

• Webinars formatius per professionals

• Difusió i comunicació 



Accions comunicatives

Tota la informació actualitzada a http://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-infantil



Accions comunicatives

Tota la informació actualitzada a http://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-infantil



Vacunació en infants de 5 a 11 anys

• Decisió Comissió Salut Pública 7.12.2021. La vacunació comença el 

15 de desembre de manera coordinada a totes les CCAA 

• Vacuna Comirnaty de Pfizer-BioNtech,  formulació infantil (0,2 ml --> 

10 micrograms per dosi). 

• 2 dosis separades almenys 8 setmanes

• Es prioritzen els infants de grups de risc i s’obre la citació a tot el grup 

5-11 anys

• Tota la vacunació amb citació per vacunacovidsalut.cat 

(s’enviaran SMS a les persones de les que es tingui mòbil) 

• Es vacuna principalment  en Punts de vacunació Poblacional (+ algun 

CAP amb línia pediàtrica + algun hospital) 

• Si no van amb pares i mares  consentiment informat (igual que es 

va fer per 12-15 anys)

• FAQs per a ciutadania i campanyes en xarxes socials + Webinar per 

a professionals el proper dimarts 14.12.2021

Rebudes avui 

les primeres 

234.000 dosis 



https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-

y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html

Demanar cita per 

vacunació a 

vacunacovidsalut.cat 

https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html
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