
Vacunació contra la COVID19 i la grip 
als centres residencials

(11/10/2022)



Situació Epidemiològica

https://sivic.salut.gencat.cat/

En la setmana
epidemiològica 39, 
del 26 de setembre al 
2 d'octubre del 2022, 
es manté l'augment
d'incidència del 
conjunt de les IRA 
respecte a la 
setmana anterior.

https://sivic.salut.gencat.cat/


Situació Epidemiològica

https://sivic.salut.gencat.cat/

La incidència de grip mostra un lleuger ascens
respecte a la setmana anterior, i continua en
nivells de circulació baixos. 
El VRS continua en marcada tendència
ascendent en tots els grups, especialment en
els menors de 2 anys, suggerint l'inici d'un nou
pic epidèmic. 
El rinovirus és actualment el virus que 
proporcionalment registra un major ascens i 
més està circulant.

https://sivic.salut.gencat.cat/


Situació Epidemiològica

https://sivic.salut.gencat.cat/

https://sivic.salut.gencat.cat/


Variants COVID-19 a Catalunya

La variant Òmicron continua 
representant gairebé el 
100% de les mostres
seqüenciades. 
La variant BA.5 es
majoritària, seguida de la 
BA.4.



Se observa una perdida de protección en 

todas las vacunas a partir de los 5 meses 

de la vacunación, independientemente de 

la pauta inicial, sugiriendo la 

necesidad de dosis de recuerdo.



https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-X0213911122033640

La EV (intervalo de confianza al 95%) de la 
vacunación completa frente a hospitalización
por COVID-19 fue 87% (75-93) en el periodo 
Alfa, 71% (56-82) en Delta, y 66% (38-82) en 
Ómicron. 
En el grupo de 60 años y más, la EV tendía a ser 
menor: 85% (69-93), 65% (38-80) y 58% (10-80), 
respectivamente. 
En los periodos Delta y Ómicron:
la dosis de recuerdo subió la EV 
a 89% (73-96) y 72% (49-85) en todas las 
edades, 
y a 92% (67-98) y 73% (45-87) en el grupo de 60 
años y más, respectivamente

https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-X0213911122033640




https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTkyODcyOTEtZjA5YS00ZmI0LWFkZGUtODIxNGI5OT
E3YjM0IiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTkyODcyOTEtZjA5YS00ZmI0LWFkZGUtODIxNGI5OTE3YjM0IiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9


https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTkyODcyOTEtZjA5YS00ZmI0LWFkZGUtODIxNGI5OT
E3YjM0IiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTkyODcyOTEtZjA5YS00ZmI0LWFkZGUtODIxNGI5OTE3YjM0IiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9


Vacunació contra la grip i la dosi 

de record COVID-19



• Malaltia infecciosa vírica, molt contagiosa,

de distribució mundial. A Catalunya es

manifesta entre finals de desembre i març

• Infecta 1 de cada 5 infants no vacunats i 1

de cada 10 adults no vacunats.

• Cada any, hi ha 1.000 milions de casos

de grip, entre 3 i 5 milions són greus, i

entre 290.000 i 650.000 morts respiratòries

relacionades amb la grip

La grip

https://www.who.int/publications-

detail-redirect/who-wer9719

https://www.who.int/publications-detail-redirect/who-wer9719


•La mortalitat es produeix principalment en

persones grans o amb factors de risc

preexistents

•L’any 2019 s’estima que amb la vacunació

s’han evitat un 37% de morts, un 40%

d’ingressos en UCI i un 26 %

d’hospitalitzacions atribuïbles a la grip en

majors de 64 anys a Espanya (MS).

https://vgripe.isciii.es/inicio.do;jsessionid=8 709828211B714AE96AA8F3469FECF9E

La grip

https://vgripe.isciii.es/inicio.do;jsessionid=8709828211B714AE96AA8F3469FECF9E


Objectius vacunació grip

 Assolir o superar cobertures de vacunació del 75% en 

persones grans, preferentment a partir dels 60 anys.

 Assolir cobertures del 75% en el personal sanitari i

sociosanitari.

 Assolir o superar cobertures del 60% en embarassades i en

persones amb condicions de risc (especialment en infants).



Qui es vacuna contra grip/COVID?

 Persones amb risc de complicacions

• Persones que viuen a residències 

• Persones de 60 anys i més

• Pacients amb problemes de salut crònics i factors de risc

• Persones amb immunosupressió

• Dones embarassades i puerperi fins 6 mesos 

 Persones que poden transmetre aquestes malalties a

persones d’alt risc

 Col·lectius essencials (només grip)



On es vacuna contra grip/COVID?

 Les persones que viuen a residències de gent gran i

residències d’atenció a la discapacitat estan sent vacunades 

en el mateix centre

 Persones majors de 80 anys que no viuen a residències 

s’han de posar en contacte amb el seu centre d’atenció 

primària si no han estat contactats

 La resta de col·lectius han de demanar dia i hora a La Meva 

Salut, a Cita Salut o al centre d’atenció primària (CAP) 

habitual a partir del dia 10 d’octubre



Vacunes contra la COVID-19

 Comirnaty BA.4/BA.5: protegeix contra soca original Wuhan i

la soca Òmicron BA.4/BA.5

 Spikevax bivalent: Aquesta vacuna protegeix contra soca

original Wuhan i la soca Òmicron BA.1

Fins a la data es disposa de 2M de dosis
Es rebran més dosis segons necessitats

Les vacunes adaptades només es poden utilitzar 
com a dosi de record. Per a primovacunació 
s'administren les dosis utilitzades fins ara.



Vacunes contra la grip

 Vacunes tetravalents d’alta càrrega antigènica

 Vacunes tetravalents d’immunogenicitat reforçada

 Vacunes tetravalents

S’han adquirit un total de 1.604.800 dosis de vacunes, 

34.800 dosis més que a la campanya de vacunació de 

2021-2022 (1.570.000) i 154.800 dosis més que per a la 

campanya de 2020-2021 (1.450.000)



Quan rebre dosi de record COVID-19?

 5 mesos després de l’última dosi administrada de 

vacuna contra la COVID

 Si s’ha passat la malaltia:

-3 mesos després de recuperació completa: 

Persones de 80 anys o més anys, les que viuen a 

residències de gent gran i aquelles amb 

immunosupressió

-5 mesos després de la recuperació: La resta 

de persones



80 o més 

Immunosupressió 

Residencies gent gran

Resta de persones

Antecedents vacunació 5 mesos 5 mesos

Antecedents infecció 

Covid-19

3 mesos (si diagnòstic 

confirmat)

5 mesos (si diagnòstic 

confirmat)

Quan rebre dosi record COVID



Vacunació contra la grip i COVID-19

Calendari vacunació

Inici 

distribució
Residències i

+80
Resta grups

30
novembre*17

octubre

26
setembre

Setmana
12-16

setembre

Objectiu

finalització

grip i 

Covid-19

* Resta grups: Inici per demanar cita: 10 octubre 

Vacunació a partir del 17 octubre



Evolució de la campanya: dades fins 10 octubre

Setmana
12-16

setembre



Campanya comunicació
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