
RECOMANACIONS DE CAPTACIÓ ACTIVA DE VACUNACIÓ DURANT LES 
DIFERENTS FASES DE DESCONFINAMENT DAVANT L’ESTAT D’ALARMA 
PEL SARS-CoV-2 (COVID-19) 

L’11 de març de 2020 l’OMS va declarar l’estat de pandèmia i això va derivar en una 
crisi sanitària d’abast internacional i sense precedents, i mitjançant el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat alarma a tot l’Estat espanyol per a 
la gestió de la situació d’emergència de salut pública.  

Per tal d’evitar un agreujament de la crisi sanitària, des de l’OMS s’insisteix en la 
necessitat de continuar la vacunació i/o adaptar els plans de vacunació dels 
diferents països per evitar casos de les malalties que es poden prevenir mitjançant 
la vacunació incloses en les recomanacions de cada país. Es pot consultar el 
document a: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-

immunization_services-2020.1-eng.pdf?ua=1 

Per tal d’establir les recomanacions de vacunació durant la situació d’emergència 

de salut pública, el dia 12 de març de 2020, la Secretaria de Salut Pública va fer 

remetre una nota informativa als centres sanitaris amb les recomanacions sobre les 

actuacions de prevenció i promoció de la salut davant la situació epidemiològica 

actual en relació amb el coronavirus SARS-CoV-2, en què insistia en la importància 

de la vacunació i ressaltava que és prioritari continuar la vacunació dels infants 

menors de quinze mesos, de les dones embarassades i les persones amb 

condicions de risc on no es pugui ajornar la vacunació. 

També s’han fet notes informatives per als professionals i ciutadans per insistir en 

la importància i prioritats de vacunació, tant des del Ministeri de Sanitat com des 

del Servei Català de la Salut, que es poden consultar en aquests enllaços: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacione

s/docs/COVID-19_Vacunacionprioritaria1.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacione

s/docs/COVID-19_Vacunacionprioritaria2.pdf 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/acces-centres-sanitaris.pdf 
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En aquests moments, és important restablir les vacunacions incloses al calendari 

de vacunacions sistemàtiques i de la resta de vacunes recomanades en condicions 

de risc, ja que s’ha observat una disminució de l’administració de vacunes que cal 

recuperar per evitar el risc d’aparició de brots, atès que mantenir les cobertures és 

fonamental per continuar tenint una molt baixa incidència de malalties vacunables. 

Caldrà, però, tenir en compte els recursos dels centres sanitaris per a poder 

recuperar aquesta activitat i al mateix temps, garantir la seguretat dels usuaris i 

seguir les instruccions establertes pel Departament de Salut i CatSalut pel que fa  

als recursos i recomanacions tenint en compte les diferents fases del 

desconfinament lligades a l’estat d’alarma.  

En aquest sentit en el marc de la Ponència de vacunes de la Comissió de Salut 

Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut s’ha elaborat una 

nota informativa  amb les prioritats del Programa de vacunacions durant les fases 

de transició de la pandèmia de la COVID-19. La nota està disponible a: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacione

s/docs/COVID-19_Vacunacionprioritaria2.pdf 

A partir d’aquests documents es considera que cal restablir la vacunació sistemàtica 

i no sistemàtica, i, per aquest motiu, cal aprofitar la captació oportunista davant de 

qualsevol visita al centre sanitari per vacunar a qualsevol edat i sempre que sigui 

possible. A més, s’han establert recomanacions de captació activa per revisar l’estat 

vacunal de la població que hauria d’haver rebut alguna dosi i poder vacunar els 

infants i adults segons les diferents fases de desconfinament.  

Recomanacions de captació activa (vacunació) segons les fases de 

desconfinament 

Cal tenir en compte que a les recomanacions de captació activa establertes per a 

cada fase, s’afegeixen les recomanacions de la fase precedent. En aquest sentit, és 

important garantir fer una cerca activa dels infants no vacunats en cada una de les 

fases i recomanacions. 

Fase 0 

 Captació activa dels infants segons el calendari de vacunacions

sistemàtiques fins als quinze mesos inclosos.

• Captació activa de les dones embarassades per administrar la vacuna dTpa 
segons les recomanacions establertes.

• Vacunació de les persones amb condicions d’alt risc. Els professionals
sanitaris valoraran la possibilitat de posposar la vacunació sempre que no hi
hagi un risc immediat.

 Vacunació de contactes en cas de brot.
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Fase 1 

 Captació activa dels infants segons el calendari de vacunacions
sistemàtiques fins als tres anys inclosos.

Fase 2 

 Captació activa dels infants segons el calendari de vacunacions
sistemàtiques fins als sis anys inclosos.

Fase 3 

 Restabliment de les vacunes incloses al calendari de vacunacions
sistemàtiques, exceptuant la vacunació que s’efectua als centres educatius.

Tal com estableix el calendari de vacunacions vigent, cal iniciar la vacunació 
des dels 16 anys fins als 18 anys amb la vacuna MACWY. 

 Captació activa de les persones amb condicions d’alt risc segons les
recomanacions del manual de vacunacions.

Taula resum amb les recomanacions de vacunació segons fase de desconfinament: 

Fase 0 Fase1 Fase 2 Fase 3 

Infants fins als quinze mesos inclosos 

Vacunació en condicions d'alt risc 

Vacunació de dones embarassades 

Vacunació fins als tres anys inclosos 

Vacunació fins als sis anys inclosos 

Resta de vacunacions sistemàtiques* 

Resta vacunacions en condicions de risc 
*Excepte les vacunes que s’administren als centres educatius

La vacunació que es du a terme en els centres educatius es reprendrà amb el nou 

curs escolar 2020-2021 i s’administraran les vacunes que no s’han pogut administrar 

durant el curs 2019-2020 (segones dosis de VPH, hepatitis A i varicel·la i vacuna Td 

i MACWY) per tal d’evitar visites als centres sanitaris i també per a garantir la 

seguretat dels alumnes, així com per garantir una cobertura òptima de les vacunes 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Manual-de-vacunacions/


que s’administren. En aquest sentit, està previst enviar una nota informativa a les 

famílies d’alumnes de 6è de primària i 2n d’ESO per informar de la situació.  

S’haurà de tenir en compte que aquestes recomanacions es poden modificar segons 

l’evolució dels casos de la COVID-19 i per les recomanacions establertes pel 

Departament de Salut.   

Mesures a tenir en compte per a la vacunació  

Per tal de garantir les mesures higièniques i la seguretat dels usuaris, caldrà tenir 

en compte: 

 Respectar les recomanacions establertes pel Servei Català de la Salut 

en matèria de funcionament dels centres sanitaris.

 Respectar la normativa vigent pel que fa a la utilització de mascaretes de la

població general (Ordre SND/422/2020 de 19 de maig) i altres mesures

preventives.

 Establir horaris de vacunació per evitar el contacte dels infants i les persones

a vacunar sanes amb les persones infectades pel SARS-CoV-2 o altres

patologies infeccioses. És preferible habilitar la primera hora del dia per dur

a terme les vacunacions.

 Habilitar espais diferenciats (consultes diferents) per atendre les persones

infectades pel SARS-CoV-2 i altres patologies i per a l’administració de les

vacunes.

Vacunació i infecció per la COVID-19 

En relació amb la vacunació de les persones que han tingut la infecció per la  

COVID-19 i contactes estrets cal tenir en compte que: 

 No es coneixen contraindicacions mèdiques per a vacunar a persones que

han superat la infecció per la COVID-19. No és necessari esperar cap temps

determinat, no obstant això i per a minimitzar el risc de transmissió, es

recomana posposar la vacunació fins després dels dies d’aïllament

recomanats sempre que se n’hagi resolt el quadre clínic.

 Els contactes estrets d’un cas confirmat es poden vacunar una vegada

superat el període de quarantena establert sense desenvolupar

simptomatologia.



 No s’han de demorar les vacunes que tenen un termini curt i definit per a la

seva administració (per exemple, la vacunació enfront de la tos ferina en

embarassades en la setmana 27-28), ja que es pot perdre l'oportunitat d'una

vacunació a temps.

Sub-direcció general de Promoció de la Salut 

Barcelona, 27 de maig de 2020 




