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02 de juny de 2021

Registre de vacunació COVID-19 
per risc d’exposició

Professionals                        
d’atenció primària 

(AP)

Altre professional sanitari 
  de l’àmbit sanitari 

Personal docent

Altre professional 
     de l’àmbit sociosanitari 

   Personal essencial
     de l’administració pública  

Professionals                        
d’atenció 

especialitzada (AE)

Professionals                                       
de centres 

sociosanitaris (CS)

Altres professionals
NO SANITARIS de
l’àmbit sanitari

> Personal mèdic d’AP
> Personal infermer d’AP
> Altre personal sanitari d’AP
> Personal no sanitari d’AP

> Professionals sanitaris no inclosos en els grups
anteriors (estomatòlegs, odontòlegs, logopedes,
fisioterapeutes...)

> Treballadors de forces i cossos de seguretat i
forces armades

> Bombers
> Treballadors de serveis d’emergències /

de protecció civil
> Treballadors de serveis de salvament marítim
> Treballadors de serveis

> Docents i personal d’educació infantil
> Docents i personal d’educació especial
> Docents i personal d’educació primària
> Docents i personal d’educació secundària

> Treballadors de cadenes de subministrament alimentari
> Treballadors d’hostaleria i restauració
> Treballadors en producció i distribució de béns, serveis i

equipament essencial per a prestació de serveis sanitaris
> Treballadors de serveis de transport prioritari
> Treballadors d’empresa de seguretat privada
> Treballadors en atenció sanitària a animals. Veterinaris
> Treballadors de serveis financers, bancaris, d’assegurances

i d’inversió
> Treballadors de serveis judicials essencials
> Treballadors de serveis de neteja i manteniment essencials
> Treballadors de manteniment de subministrament d’aigua

/ d’energia
> Treballadors de serveis de manteniment de sanejament

> Cuidadors professionals (ATDOM, SAD, centres de dia)

> Personal mèdic d’AE
> Personal infermer d’AE
> Altre personal sanitari d’AE
> Personal no sanitari d’AE

> Personal mèdic de CS
> Personal infermer de CS
> Altre personal sanitari de CS
> Personal no sanitari de CS

> Cuidadors informals
(familiars) menors de 60 anys

Altre personal
essencial

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/
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02 de juny de 2021

Registre de vacunació COVID-19 
per major vulnerabilitat

Grup de risc per 
COVID-19 per edat

Condició d’alt risc 
(menors 60 anys)

Persona dependent 
no institucionalitzada

Persona que viu 
en residència 
de gent gran

Persona que viu en 
altes institucions

> Per franja d’edat
(>60 anys), segons
protocol vigent

> Patologies d’alt risc (<60 anys),
segons protocol vigent.

> Dependents de grau III

> Dependents de grau II
que van a centres de dia

> Dependents de grau I que
van a centres de dia

> ATDOM

> Persona que viu en
residència de gent gran

> Centres de discapacitats
> Centres psiquiàtrics

> Centres de mitjana i llarga
estada

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/

