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Virus RNA 

Target principal per les 
vacunes: Proteïna S 
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https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-
threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/treatments-vaccines-covid-
19-medicines-under-evaluation
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• No contenen virus, no poden produir malaltia
• S’han seguit totes les fases d’experimentació clínica, abans de l’aprovació per 

Agències reguladores internacionals
• Més de 312 milions de vacunes administrades a nivell internacional
• Eficàcia molt alta, efectivitat real provada (Israel, Escòcia, Catalunya)
• Efecte a partir de 2-3 setmanes després de la primera dosi, màxim 2 setmanes 

desprès de la segona dosi  
• Reaccions adverses en un 10-15%,  2-3 primers dies sobretot, com una virasi 

(declaració reaccions inesperades per eCAP, www.targetagroga.cat), més amb la 
segona dosi, més en persones joves i més en persones que han patit la malaltia. 

• Única contraindicació: anafilaxi  a la vacuna o algun dels seus components
• Important escoltar precaucions, explicar l’evidència

Idees clau sobre les vacunes

http://www.targetagroga.cat/


Escenaris de disponibilitat 



Introducció progressiva de vacunes 



Com s’han establert els criteris de priorització? 
 Grup de treball de la Ponència de Vacunacions i Registre del la Comissió de Salut Pública en el qual 

s’hi participa activament des de Catalunya.

 Basat en un marc ètic on prevalen, per aquest ordre, els principis d’ igualtat i dignitat de drets,  
necessitat, equitat,  protecció a la discapacitat i a la persona menor d’edat, benefici social i  
reciprocitat.  A més, també s'han tingut en compte els següents principis d'ordre més procedimental: 
participació, transparència i rendició de comptes.

 A més s’han tingut en compte les normes legals d'aplicació i  les recomanacions internacionals.

 Per establir la priorització dels grups a vacunar en cadascuna de les etapes s'ha realitzat una 
avaluació en funció dels següents criteris: 
 risc de morbiditat greu i mortalitat,  
 risc d'exposició, 
 d'impacte socioeconòmic, 
 risc de transmissió, 

 a més de criteris de 
 factibilitat i 
 acceptació.
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https://www.nature.com/articles/s41586-020-
2521-4/figures/3

Williamson, E.J., Walker, A.J., Bhaskaran, K. et al.
Factors associated with COVID-19-related death 
using OpenSAFELY. Nature 584, 430–436 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2521-4







Tres etapes condicionades per la disponibilitat i el tipus de vacunes 







Introducció progressiva de vacunes 
Persones amb 
grans 
dependències
Població de risc 
alt i molt alt: 
criteri basat en 
edat i en risc  

Persones amb 
patologies greus 
controlades des 
dels hospitals 

Persones de 45-
55 anys 
Població general  



• Contribuir a baixar la morbiditat i mortalitat de la població més 
vulnerable. 

• Contribuir a disminuir la carrega del sistema assistencial 
• Assolir una immunitat de grup a partir de cobertures vacunals del 

70% o més 
• Aconseguir cobertures vacunals en residencies de persones grans 

del 80% o més 
• Aconseguir cobertures vacunals en professionals de la salut del 

80% o més
• Aconseguir cobertures vacunals en persones amb condicions de 

risc del 80% o més 

Objectius de la vacunació

L’estratègia catalana de vacunació contra la Covid-19 es desplega en 3 etapes 
que es solapen segons disponibilitat de dosi i de tipus de vacunes  



Punts de vacunació i seus de recepció i emmagatzematge de vacunes actuals



Punts de vacunació i seus de vacunes
• Punts centralitzats: actualment d’AZ, per grups de col·lectius 

essencials

Sovint centres comunitaris  fora dels CAP. 

• EAP: actualment de Pfizer. Punts a tot el territori que abasteixen a 

tots els EAP

• Domicili

• Centres de dia….

11/3/2021



Què hem fet fins ara?
A data 8 de març s’han vacunat:

581.079 persones - 1a dosi  7,52 % de la població 

208.901 persones – 2a dosi  2,70% de la població  

Residències

789.980 vacunes administrades (87,15% del total de 
906.440 vacunes rebudes  des de l’inici*)  

56.990 persones han rebut 
la 1a dosi de la vacuna i 
51.980 la segona a població 
residències - residents i 
33.315 professionals de 
residències primera dosi i 
30.547 segona dosi 





Cobertura en grups en que s’ha iniciat la vacunació 3.03. 

Població 
Vacunats amb 
1ª dosi Percentatge 

Persones institucionalitzades 53.563 49.546 93
Personal de residències 42.380 32.101 76
Personal de centres sanitaris 99.869 80.751 81
Grans dependents (III o I / II en centres de dia) 28.938 16.344 57
Persones en ATDOM majors de 79 anys 46.599 20.092 43
Persones en ATDOM menors de 80 anys 9.149 2.907 32
Majors de 79 anys 361.661 60.618 17
Treballadors essencials 275.360 115.963 42



Residències: Disminució molt important de casos, ingressos i morts 



Residències: Disminució molt important de casos, ingressos i morts 





Evolució de casos a les residències







La vacunació ha reduït molt la mortalitat a residències 



Impacte de la vacunació en residències



Per sobre d’una cobertura del 
70% es redueix dràsticament 
la taxa de casos actius 

En relació a la taxa de casos 
en 7 dies hi ha una reducció ja 
amb cobertures intermèdies i 
per sobre d’una cobertura del 
70% es redueix dràsticament 
la taxa de casos actius 

La cobertura global 
amb 2 dosi és del 
84%

8 de cada 10 
residències tenen 
una cobertura amb 2 
dosi del 70% o més  

154       58        71         282      322        59
Nombre
residències



Informació per a la ciutadania 



Informació per a professionals  



• Les vacunes que van arribant es van administrant a la població prioritària el més ràpidament 
possible.

• Més d’un 7,5 % de la població ja ha rebut almenys una dosi de vacuna. 
• Molt bones cobertures entre residències i professionals sanitaris, que s’han acompanyat de 

molt bons resultats en salut. Gran tasca dels EMV i dels serveis de preventiva, prevenció de 
riscos i serveis sanitaris per assolir-lo. 

• El focus principal en aquestes properes setmanes són les persones amb grans 
dependències i les persones grans, principalment des de l’atenció primària (APS).  Després 
es continuarà per grups d’edat i patologia de risc bàsicament des de l’APS. 

• La diversitat de vacunes i les seves indicacions condicionen la vacunació simultània de 
persones entre 18 i 55 anys: Serveis essencials crítics. (APS)

• Tot el sistema sanitari participa en la campanya de vacunació: hospitals amb persones 
transplantades, Salut laboral amb professionals sanitaris i de serveis essencials. 

• Totes les unitats del Departament i CatSalut estan implicades. Els SEGIVs juguen un paper 
clau en la distribució.

Idees finals 



https://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx?Id=
jrDE44JAEpCtQvKMWmBwoQ%3D%3D&utm_source=twitter&ut
m_medium=social&utm_campaign=qbp36

https://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx?Id=jrDE44JAEpCtQvKMWmBwoQ%3D%3D&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=qbp36
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