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/  DECÀLEG INFORMATIU SOBRE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19

Arribar a la immunitat de 
grup és cosa de tothom. Tot 
i que la vacunació és una 
eina habitual del sistema 
de salut per fer front a 
diferents malalties, des del 
Servei Català de la Salut 
som conscients que, amb la 
vacuna contra la COVID-19, 
poden haver-hi certes 
reticències fruit de rumors, 
prejudicis i/o desinformació.

1. EFECTIVITAT

Des que van sorgir, les vacunes han estat una 
de les eines més efectives a l’hora de prevenir 
malalties. Protegeixen, augmenten l’esperança 
de vida i salven cada any entre 2 i 3 milions de 
vides a nivell mundial, xifra que equival a tota 
la població de la ciutat de Barcelona.

És la manera d’avançar i fer front a la 
COVID-19. Actualment, esdevé l’eina principal 
per tal de lluitar contra la pandèmia, sempre 
mantenint les mesures bàsiques de prevenció: 
mans, mascareta, distància i ventilació.

3. BAIXADA DE LA
PRESSIÓ ASSISTENCIAL

En disminuir els contagis, baixarà la pressió 
cap al sistema de salut, ja que minimitzarà 
les conseqüències de la malaltia en l’àmbit 
assistencial.

4. IMPACTE EN L’ÀMBIT 
SOCIOECONÒMIC

Tindrà un impacte positiu a l’economia i 
podrem tornar gradualment a la normalitat en 
totes les dimensions de la vida. Entre d’altres 
coses, les diferents activitats econòmiques 
podran desenvolupar-se cada cop amb menys 
restriccions a mesura que es vagi avançant en 
la distribució i aplicació de la vacuna. 

5. CORRESPONSABILITAT 

Vacunar-se és una acte individual, però amb 
un gran impacte positiu en l’àmbit social i en 
l’econòmic. La vacunació, així, també esdevé 
una acció responsable i solidària cap a la 
població i el nostre entorn més proper.

6. IMMUNITAT DE GRUP

La immunitat de grup s’aconseguirà quan una 
gran part de la població estigui vacunada. 
Com més persones s’hagin vacunat, més 
dificultats tindrà el virus a l’hora de propagar-
se i disminuirà la seva velocitat de transmissió.2. SEGURETAT

Ha estat possible gràcies a la cooperació 
intensiva entre universitats, centres de recerca, 
comunitat científica, organismes internacionals 
i governs de tot el món. L’elevada inversió 
pública i privada pel que fa a recursos humans 
i econòmics ha estat decisiva. 

Els organismes i les entitats que controlen, 
aproven i regulen la vacuna i els medicaments 
han treballat amb gran responsabilitat i 
exigència per proporcionar una vacuna 
segura i efectiva per al conjunt de la població. 
En el cas de les vacunes que s’aplicaran a 
Catalunya, han estat aprovades i tenen el 
vistiplau d’organismes i entitats internacionals 
com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o 
l’Agència Europea del Medicament.



7. PRIORITZACIÓ DEL 
PERSONAL SANITARI

El personal sanitari es troba entre el grup 
de la primera fase de vacunació perquè és 
essencial, no només perquè podrà treballar 
de manera més segura, sinó també per evitar 
contagiar els pacients que cuida.

8. ESTRATÈGIA PROGRESSIVA

Començar pel personal sanitari és el primer 
pas per arribar a tota la població. Serà un 
procés extens, però imprescindible per frenar 
l’epidèmia. Per dur-lo a terme, es tindran en 
compte els factors de risc i exposició de cada 
grup, així com la disponibilitat de les vacunes.

9. INFORMACIÓ PROPERA

Amb la vacuna contra la COVID-19 poden 
haver-hi certes reticències fruit de rumors, 
prejudicis i/o desinformació. 

Si el personal especialitzat està al costat 
de la ciutadania, podran contrastar aquesta 
informació d’una font propera i protegir-los 
d’aquestes reticències.

10. NECESSITAT DE REFERENTS 

Ja s’han administrar més de 2 milions de dosis 
a nivell mundial. Així i tot, algunes persones 
prefereixen esperar-se un temps per vacunar-se. 

Si la ciutadania veu que el seu personal sanitari 
referent hi confia, ens ajudarà a difondre la calma 
i la seguretat entre la població.

Has estat, i ets una peça clau per frenar aquesta epidèmia. 
Gràcies per formar part de la solució!
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