
 

  

 

 

Benvolguda, Benvolgut director/a  

 
 

Us adrecem aquesta carta per informar-vos que aviat les vacunes contra la COVID-19 

estaran a disposició de tot el personal i persones residents i us volem demanar la vostra 

col·laboració per organitzar la vacunació al vostre centre. 

Aquesta vacunació és gratuïta. La nostra màxima prioritat és administrar les vacunes a 

tot el personal de la residència i a les persones residents tan aviat com les vacunes 

estiguin disponibles. 

La COVID-19 ha causat més de 70 milions de casos a tot el món i més d’un milió i mig 

de morts, moltes de les quals són persones d’edat avançada, i també especialment són 

persones que viuen en residències. Mitjançant la vacunació de tot el nostre personal i 

de les persones residents, pretenem ajudar a protegir-les contra la malaltia, les 

complicacions i la mort per la COVID-19. També ajudarà a reduir el risc que es 

produeixin brots de COVID-19 a la residència.  

La vacuna ha mostrat molt bons resultats en els estudis que s’han fet i s’està aplicant 

en un nombre cada vegada més gran de països. La vacunació a les residències és molt 

important. Per això se li ha donat la màxima prioritat i és per on es començarà a vacunar 

durant les properes setmanes. Es vol protegir les persones més vulnerables de les 

complicacions de la malaltia de seguida que la vacuna estigui disponible.  

Algunes persones que rebin la vacuna poden experimentar malestar i dolor al braç quan 

rebin la injecció i poden sentir-se cansades o tenir febre lleu durant un parell de dies.  

Al nostre web podreu trobar informació sobre la malaltia de la COVID-19 i les vacunes. 

Podeu demanar-ne més informació als professionals sanitaris que us la vagin a 

administrar o als de referència de la residència.  

Per realitzar la vacunació un equip d’ infermeres es desplaçaran al vostre centre i 

vacunaran a totes les persones que no tinguin malaltia activa per COVID  ni estiguin 

quarantenades ni tinguin febre i que hagin donat (els o elles o els seus tutors o tutores)  

el seu consentiment informat. Elles portaran el material necessari per a la vacunació.  

Donat que no se sap la durada de la protecció que confereix la infecció natural, la 

vulnerabilitat de les persones internes en les residències i centres de gent gran i 

l'evidència de la seguretat de la vacunació en les persones que han passat la malaltia, 

es recomana la vacunació de totes les persones internes en aquests centres, incloent 

grans dependents institucionalitzats, i de tot el personal que treballa en aquests centres, 

independentment que hagin passat la malaltia o no. 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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Durant l’administració de la vacuna, mantindrem el conjunt de mesures que apliquem 

per mantenir el personal i persones residents protegides enfront de la COVID-19. El 

personal que administra la vacuna porta un equip de protecció personal i complirà tots 

els nostres requisits de neteja, desinfecció i ventilació. 

Per portar a terme la vacunació és imprescindible la vostra col·laboració i per això us 

demanem, sisplau,  que: 

 Feu arribar  les cartes, els consentiments informats que us adjuntem a totes les 

persones residents i personal del vostre centre. 

 Ens feu arribar de seguida que sigui possible el llistat de persones que accepten 

ser vacunats  ( si pot ser un excel amb CIP, nom, cognom1 i cognom2) encriptat   

Un cop tinguem el llistat de les persones, programarem la vacunació, coordinant-nos 

amb el responsable higiènic-sanitari del vostre centre. Us informem que són necessàries 

dues dosis de la vacuna, la segona almenys tres setmanes després de la primera.  

La vacunació serà un element clau per poder sortir de la pandèmia  per COVID-19 i 

recuperar l’activitat ordinària del sistema sociosanitari en tots els seus nivells . 

Comptem amb la vostra col·laboració per assolir amb èxit un dels majors reptes de salut 

al qual ens hem enfrontat com societat . 

 
Us agraïm per endavant la vostra col·laboració. 
 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
Josep M Argimon 
Secretari de Salut Pública  
Departament de Salut 
 
 
Desembre de 2020 
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