
Què cal saber sobre la 
vacuna contra la COVID-19 
que m’administraran?

Malgrat són diferents, totes protegeixen 
contra la COVID-19 greu. Totes han estat 
avaluades per separat i no s’han comparat entre 
elles.

seguretat i la majoria de les reaccions adverses 
que poden aparèixer són lleus.

En funció de la seva disponibilitat i del context de 
la pandèmia, se us oferirà la vacuna més adient.

Les vacunes contra la COVID-19 estan 
sotmeses a un seguiment permanent dels 
sistemes de farmacovigilància per assegurar 

els riscos. L’EMA, de forma coordinada amb 
les agències reguladores nacionals, revisa i 
avalua la nova informació que es genera amb 
el seu ús. Es fa una anàlisi dels esdeveniments 

treballa amb altres reguladors i investigadors 
internacionals per compartir informació sobre 
seguretat.

adversa, l’EMA emet recomanacions per 
minimitzar i prevenir els riscos.

Seguiment de la seguretat de les vacunes

Totes les vacunes autoritzades per l’Agència Europea 
de Medicaments (EMA) són segures i efectives per a la 
prevenció de la COVID-19.

Fins ara, els sistemes de farmacovigilància han 

trombosi greu amb trombocitopènia (xifra de 
plaquetes baixa) després de l’administració de 
les vacunes d’Oxford/AstraZeneca i Janssen. 

risc després de la primera dosi de la vacuna 
d’Oxford/AstraZeneca és de 14 casos per milió 
de vacunats, i d’1 cas per milió després de la 
segona dosi. 

Amb la vacuna de Johnson&Johnson/Janssen, 
als Estats Units, amb més experiència d’ús 
amb aquesta vacuna, s’ha observat que la 
probabilitat de presentar una trombosi greu 
amb trombocitopènia és de 2-3 casos per milió 
de persones vacunades.

Per controlar la pandèmia és molt important vacunar amb 
la pauta completa el màxim de persones, en el menor 
temps possible.

No deixeu passar l’oportunitat de vacunar-vos. 
La millor decisió és fer-ho amb la vacuna contra la COVID-19 que se us ofereixi i de seguida que se us citi.

Informa-te’n

al teu centre 
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Si tens dubtes
/ És molt important que 
triïs fonts d’informació 

/ Protegeix-te de les 
notícies falses i no les 
comparteixis.

han estat 

Actualment estan 
disponibles quatre vacunes: 

Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca) 
i Johnson&Johnson /Janssen.

Abans d’aprovar-ne l‘ús, aquestes vacunes 
avaluades de manera rigorosa 

 mitjançant un 
procediment que garanteix que compleixen 
els estrictes requisits de qualitat, seguretat i 

a persones sanes, el grau d’exigència per 

superiors als seus riscos.


