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Situació epidemiològica



Incidència 7 dies: 456.73

Incidència 14 dies: 712,87

Positivitat: 11.46%. Rt: 1.7

Incidència 7 dies

16/12/2021

0-9 anys: 557.9

10-19 anys: 452.6

20-29 anys: 532.9

30-39 anys: 518.6

40-49 anys: 529

50-59 anys: 395.6

60-69 anys: 404.4

70-79 anys: 208.9

80-89 anys: 169.3

90-99 anys: 210.3





• 1045 professionals SP

• 1136 professionals AP

• Atenció trucades 

24h/7d

• 5500 trucades diàries

• Programació proves

• Tramitació IT 

• Suport emocional

• Suport al aïllament



17/12/2021 28.455



Ingressats totals: 1280 (+136)



Ingressats crítics: 310 (+3)



Defuncions acumulades: 24306 (+1)



COVID-19 vaccine surveillance report - week 50 

(publishing.service.gov.uk)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1041593/Vaccine-surveillance-report-week-50.pdf


https://twitter.com/xavidegr/status/1462027269094977547?s=24

https://twitter.com/xavidegr/status/1462027269094977547?s=24


Les persones no vacunades >12 anys tenen una probabilitat 2,3  vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID i 

4,2 vegades mes d’entrar a l’UCI 

Font: 20.12.2021 SISAP, 2021

Les persones no vacunades >50 anys tenen una probabilitat 3,2  vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID 

i 6,7 vegades mes d’entrar a l’UCI 

Les persones no vacunades >70 anys tenen una probabilitat 6,3  vegades més gran de ser hospitalitzades per 

COVID i 19,0 vegades mes d’entrar a l’UCI que les  d’aquesta edat que tenen dosis de record .

nous ingressos a les darreres 4 setmanes 



Comparació entre onades



Situació del pla de vacunació

Vacunació acumulada

- Total: 12.998.887

- Dosi 1: 6.190.005

- Dosi 2: 5.383.760

- Dosi 3: 1.425.122

Vacunació setmana natural 13.12 - 19.12

- Total: 506.971

- Dosi 1: 76.385

- Dosi 2: 52.716

- Dosi 3: 377.870

Dosis de Record

Residència
Administrades: 44.406
Administrable: 94.3%

Edat: 70 o més
Administrades: 809.533
Administrable: 82.5%

Sanitaris
Administrades: 52.723
Administrable: 66.1%

Edat: 60 a 69
Administrades: 441.800
Administrable: 59.5%

40.919  primeres dosis en infants 

de 5-11 anys 







Accions prioritàries



Estratègia de vacunació

• Seguir impulsant dosi de record de les persones de 60 anys o  més:

• Enviament SMS recordatori a persones de 60 a 69 anys

• Trucades a persones de 60 o més no vacunades

• Iniciar vacunació de record a les persones vacunades amb Astra-Zeneca que 

faci més de tres mesos de la darrera dosi.

• Enviament SMS recordatori a persones vacunades amb Janssen.

• Seguir impulsant la primovacunació en persones  de 12 i més anys. 

• Continuar vacunació a residents en centres sanitaris i sociosanitaris, 

professionals sanitaris i sociosanitaris.

• Incorporar progressivament els grups d’edat de més de 40 anys que faci més de 

sis mesos de la darrera dosi (començant amb les persones més grans)

Demanar cita a vacunacovidsalut.cat

Hi ha més de 200.000 cites disponibles !!! 



Punts de vacunació COVID-19. Canal Salut (gencat.cat)

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/consulta-ubicacions-punts-vacunacio/index.html


Estratègia de vacunació

Vacunes utilitzades indistintament per a la dosi de record



• Prioritzar la vacunació contra la COVID amb una dosi de record per a les 

persones vacunades. 

• Prioritzar la vacunació contra la COVID a persones que no han rebut cap dosi de 

la vacuna.

• Prioritzar la vigilància epidemiològica en els entorns més vulnerables

• Prioritzar l’atenció no demorable

• No testatge dels contactes estrets.

Fase II mitigació



• Persones residents en centres residencials amb una cobertura de dosis de 

record superior al 85%.

• Professionals sanitaris i sociosanitaris, en els que es farà el protocol de PDIA que  

correspongui.

Excepcions a la quarantena en contactes estrets

Fase II de mitigació



Accions comunicatives

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



Accions comunicatives

Tota la informació actualitzada a canalsalut.gencat.cat



Accions comunicatives

Tota la informació actualitzada a canalsalut.gencat.cat



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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