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3 de febrer de 2021 

Un mes de vacunació  
contra la COVID-19 a 

l’ICS 
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Situació epidemiològica SARS-CoV-2. Un virus en constant evolució 

Font: GISAID 



Situació epidemiològica 

Font: ECDC 

Noves variants de SARS-CoV-2 

Noves variants 

VOC 202012/01 (UK) 

501Y.V2 (SA) 

P.1 (B) 

Major capacitat de transmissió 



Situació epidemiològica 

Font: ECDC 

Noves variants de SARS-CoV-2 



Situació epidemiològica 

Font: ECDC 

Noves variants de SARS-CoV-2 

Fora d‘UK, 2.000 casos a 60 països 

(EU 1.300 casos) 



Situació epidemiològica 

Font: ECDC 

Noves variants de SARS-CoV-2 

Fora d'SA, 570 casos a 23 països 

(EU 27 casos a 10 països) 



Situació epidemiològica 

Sistema de Vigilància Microbiològica de les noves variants de SARS-CoV-2 

Cribratge inicial 

Seqüenciació del 10% de les 

mostres i de situacions amb un 

increment d’incidència en entorns 

específics  

✓H. Universitari Vall d’Hebron 

✓H. Universitari de Bellvitge 

✓H. Universitari Germans Trias i Pujol 

✓H. Clínic 

Hospitals representatius 

del territori de Catalunya 



Noves variants 



Noves variants 



Situació epidemiològica 

Predominarà? 

Impacte en el nombre de casos? 

Virulència? 

Escapament a la vacuna? 

Altres variants en el futur? 

Qüestions rellevants 



Pla de vacunació 03/02/21  

• 275.871 vacunes administrades  

• 47% a residents i personal de residències 

• 53% a professionals 

 

 

 

Primera dosi Segona dosi 

Total vacunats 192.233 83.638 

Persones residents* 
51.232 
(85,9%)  

32.369 
(55,9%) 

30% 

17% 

53% 

Persones residents Personal residències

Professionals

  
  

*En residències geriàtriques el percentatge de la primera dosi és del 90,1% i de la segona dosis del 61,9%. 



 

El protocol de vacunació 
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Criteris de priorització 

Igualtat i dignitat de drets 

Necessitat i equitat  

Protecció a la discapacitat i als menors, benefici 
social i reciprocitat 

Participació 

Transparència i rendició de comptes 

09/02/2021 
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Novetats de la 6a actualització 

• 6 dosis/vial de la vacuna Pfizer-BioNTech. 

• El dia 6 de gener de 2021 es va autoritzar la vacuna de Moderna. 

• Contraindicacions de les vacunes d’ARNm en persones que hagin presentat 

una reacció d’hipersensibilitat greu (de tipus anafilàctic) o una reacció 

al·lèrgica immediata de qualsevol gravetat a una dosi prèvia de vacuna 

contra la COVID-19 o a algun dels components de la vacuna. 

• Es recomana que se separi la vacuna d’altres vacunes un mínim de 14 dies. 

• Vacunació en centres residencials amb casos i brots amb sospita o 

confirmats de COVID-19 actius. 

• Informació sobre la vacuna de Moderna. 

 09/02/2021 
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Fase I de vacunació 
 

Grups 

Residents i 
personal 
sanitari i 
sociosanitari 
que treballa 
en 
residències 
de gent gran i 
d’atenció a 
gent gran 
dependent. 

 

Personal de 
primera línia 

en l’àmbit 
sanitari i 

sociosanitari. 

 

Resta de 
personal 
sanitari i 
sociosanitari. 

Gent gran 
dependent 
(grau III de 

dependència, 
és a dir, amb 

necessitat 
d’intenses 

mesures de 
suport) no 

instituciona-
litzada. 

09/02/2021 

1 2 3 4 



 

"Resta de personal sanitari i sociosanitari", cal prioritzar el personal de 

l'àmbit hospitalari i d'atenció primària no considerat de primera línia, 

tenint en compte el risc d'exposició i la utilització de mesures adequades.  

En altres àmbits s’ha de vacunar el personal d'odontologia, higiene dental i 

personal sanitari que atén pacients sense mascareta i durant un temps 

superior a quinze minuts. 
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Novetats de la 7a actualització 



• Es pot posposar la vacunació del personal sanitari i sociosanitari (grup 
2 i 3) que hagi passat la malaltia, fins que transcorrin sis mesos de la 
data del diagnòstic. Aquesta recomanació s’efectuarà preferentment en 
les persones d'aquests grups menors de 55 anys d'edat. 

• Cal mantenir la pauta de dues dosis en les poblacions que s'estan 
vacunant (segona dosi de Comirnaty com més aviat millor, a partir dels 
21 dies, i Moderna, a partir dels 28 dies). 

• La pauta completa de vacunació s’ha de dur a terme amb la mateixa 
marca de vacuna. 

• El proper grup a vacunar serà el grup 5,     gent gran a partir dels 80 
anys, que s’han de començar a vacunar en el menor termini de temps 
possible i en funció de la disponibilitat de dosis de vacunes. 
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Novetats de la 7a actualització 



Vacunació i COVID-19  

Posposar:  

• Persones amb símptomes sospitosos de COVID-19 o amb COVID-19 
confirmada fins que estiguin completament recuperades i hagin finalitzat 
l’aïllament.  

• Persones en quarantena (contactes) fins que aquesta quarantena finalitzi. 
Excepte residents. 

 

Cap risc: 

• En la vacunació de persones amb antecedents de COVID-19.  

No obstant això, es podria retardar si hi ha diagnòstic en els 6 mesos anteriors, de cara a prioritzar 
la vacunació dels qui encara no hagin passat la malaltia (en el moment actual, s'ha d’aplicar 
exclusivament a les persones menors de 55 anys i sense condicions de risc). 

 

En els casos de COVID-19 que es confirmin després de la primera dosi:  

• Si hi ha condicions de risc: s'ha d'esperar que es recuperi i acabi aïllament.  

• Sense condicions de risc: es pot esperar 6 mesos per completar segona dosi.  
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Vacunació en centres residencials on hi ha casos i brots amb sospita o 
confirmats de COVID-19 actius 

09/02/2021 

Posposem la vacunació:  
 

• Casos confirmats actius de COVID-19: s’han de vacunar quan acabi l’aïllament. 
 

Els casos que es confirmin entre la primera i la segona dosi de la vacuna n’han de 
rebre la segona dosi segons l’interval establert, sempre que hagi acabat el període 
d’aïllament oportú.  
 

• Casos sospitosos de COVID-19: s’han de vacunar quan s’hagi descartat la sospita.  
 

Es recomana la vacunació contra la COVID-19 de la resta de persones, inclosos els 
possibles contactes de casos confirmats, atès que és previsible que en aquest àmbit 
es produeixin exposicions repetides durant llargs períodes de temps. 



 

La vacunació a les residències 



Vacunació a les residències 

1a DOSI 2a DOSI 

RESIDENTS 90,13% 62% 

PROFESSIONALS 68,63% 42% 
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Persones residents 

KM no-Vac KM Vac

Dies des de la vacunació  
n = 36.179 

Entre les persones 

residents (a les quals fa 

fins a 24 dies que se’ls fa  

seguiment després de la 

vacuna) s'observa una 

disminució en la taxa 

d'aparició de casos a 

mesura que passa el 

temps a partir dels 10-12 

dies (dades preliminars). 
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Personal residències 

KM no-Vac KM Vac

Dies des de la vacunació  
n = 32.077 

Entre el personal de les 

residències (al qual fa fins 

a 24 dies que se li fa 

seguiment després de la 

vacuna) s'observa una 

disminució en la taxa 

d'aparició de casos a 

mesura que passa el temps 

a partir dels 10-12 dies 

(dades preliminars). 



Hi ha 576 casos actius 

confirmats en persones 

residents (1,1%) enfront 

dels 1.280 casos de fa 10 

dies (55% més fa 10 dies).  

 

146 residències amb 

algun cas confirmat  

(11,2%) enfront de les 237 

de fa 10 dies (38,3% més 

fa 10 dies).  

Evolució de la incidència 



Baixada de la tercera 

onada.  

Accions: 

• Vacunació 

• Cribratges 

• Sectoritzacions 





Població general Població residencial 



Cribratge en l'entorn residencial- Positivitat de la prova 

Residents Treballadors 

Població 
general 

6,68% 

Població 
residencial 

3,43% 0,75% 

Núm. 
proves 

Residents 137.776 

Treballador
s 

99.080 



Entorn residencial- Comparativa TAR 



 

La programació 
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La programació, 5 idees clau 

Programació en agendes específiques VCO%. 

Possibilitat de programació grupal mitjançant arxiu Excel. 

Verificar la identitat de la persona CIP i nom.  

Sempre programació prospectiva - NO retrospectiva. 

Verificació dels consentiments informats. 

09/02/2021 



 

El bon registre 
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 Llei 41/2002, de 14 de novembre.  

Llei bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en 
matèria d’informació i documentació clínica. 

 

 Llei 44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries. 

Art 4.7. Principi de plena autonomia i responsabilitat professional de les 
professions sanitàries. 

•  Formalització escrita del treball realitzat. 

•  Continuïtat assistencial dels pacients. 

 

Registre: marc legal  
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 Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i 
productes sanitaris. 

 

• Art 87. Garantia de traçabilitat dels medicaments (laboratoris, distribuïdors 
farmacèutics i oficines de farmàcia). 

 

• Arts 53 a 56 sobre farmacovigilància i “obligatorietat” de declarar els efectes 
adversos als medicaments. 

 

Registre: marc legal  
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Bones pràctiques quan s'administra una vacuna 
1 Anamnesi acurada: 

o Valorar i registrar vacunacions prèvies. 

o Revisar els diferents sistemes d’informació disponibles, així com 
l’HC3.  

2 Valorar les condicions de la persona per rebre la vacuna:  

o Qüestionari prevacunal  

o * Consentiment informat 

3 Complimentar la història clínica.  

o Cal anotar totes les actuacions relacionades amb el procés 
assistencial: la vacuna està inclosa en aquest procés. 

 

Registrar correctament comporta: 

o Registrar vacunes administrades per un altre professional/centre. 
Traspassar les dades. 

o Registrar les que administrem en el nostre centre. 
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 Registre de vacunació contra SARS-CoV-2 

• La vacuna contra el SARS-CoV-2 no és una vacuna sistemàtica en aquests 
moments,  per la qual cosa no visualitzarem l’antigen en la proposta de 
calendari. 

• Visualitzarem un cercle lila: Pautes per producte.  
Només permet registrar futures dosis amb el mateix producte de la 1a dosi. 
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 Registre de vacunació contra SARS-CoV-2 

És obligatori indicar el “Motiu de vacunació”:  

 Major exposició o major vulnerabilitat 

 Cal indicar el motiu pel qual se’l vacuna en la fase en què ens trobem. 
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 Registre de vacunació grupal 

 

**Es parametritzen les mateixes dades per a tot el grup seleccionat a l’agenda. 
 

 Si hi hagués algun canvi a l’agenda (canvi de parametrització, hora de 
visita...) i es volgués reflectir en la pantalla d’administració grupal s’haurien 
d’esborrar les files afectades (       ) i tornar a carregar.  

Si es vol fer un canvi de 
parametrització en un usuari 
concret, es pot fer clicant a 
la icona “i”, que canvia a 

color taronja. 

Un cop hem fet els canvis en els casos concrets, cal clicar “Validar” que farà el 
procés de revisar si per aquella parametrització hi ha algun error que cal revisar. 
Ho visualitzarem en la columna Resultat Procés/Error. Validar no és administrar! 
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 Rebuig de la vacunació 

Per a la vacuna contra la SARS-CoV-2 és obligatori notificar el rebuig a la vacuna.  

** És obligatori 
indicar el motiu de 
rebuig i el motiu de 
vacunació 

Pantalla de vacunes de l’usuari 
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 Mòdul de reacció adversa a vacuna (RAV) 

Des de la pantalla de vacunes de l’usuari, visualitzem (a la part dreta de la 
fila de la vacuna de la qual volem notificar la RAV) la icona . 

• Cal fer una descripció en text lliure de la manifestació de la reacció i de 
tot allò que sigui d’interès i no estigui en el formulari. 

• Per enviar-ho a Salut Pública, cal accedir a la icona “simptomatologia”. 



44 09/02/2021 

** Cal indicar la data d’inici dels símptomes i la datat de la fi 
dels símptomes 
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**Tancament del cas 
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 Què hem de fer per evitar els errors? 

 
 Comprovar vacuna/usuari/indicació. 

 Administrar les vacunes per la via correcta. 

 Respectar les vies d’administració. 

 Respectar els intervals entre vacunes i/o preparats 

immunitzants. 

 Primer registrar i després administrar (en vacunació 

grupal  VALIDAR). 
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 Enllaços d’interès 

 

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

 
• https://youtu.be/ZhWc6ATaVC4 - Com registrar un rebuig a la vacuna contra la COVID-19 

 
• https://youtu.be/Q06yQGcCyzI - ECAP – Com registrar les vacunes individuals contra la COVID-19 

 
• https://youtu.be/7pHxSr8QXpc - ECAP – Com registrar les vacunes grupals contra la COVID-19 

 
• https://youtu.be/LNcrN4qPQ8w - ECAP - Com registrar reaccions adverses a les vacunes 
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WEB GENCAT 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/ 
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INTRANET DE L’ICS 
 
Suport a l’activitat > Infermeria> VACUNES 
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Torn de preguntes 
 
S’exposen les preguntes que no van quedar respostes a la presentació. 
 
• Com s'han obtingut les dades de professionals vacunats? 

o S’han obtingut pels informes del Motiu de vacunació. 
• Esta presentación también se podrá ver también en diferido? Muchas gracias.  

o La presentació es publica a la intranet de l’ICS. 
• Podem registrar vacunes de pacients que han estat institucionalitzats per convalescència i se’ls hi ha posat. Si ens venen  
amb un informe amb les dades, podrem registrar-les com vacunes posades a un altre centre?  

o Cal traslladar l’expedient, no es pot introduir com a vacuna externa. Des del dia 4 de febrer ja es disposa de la  
sincronització de les vacunes HC3 - ECAP i, per tant, ja visualitzarem qualsevol vacuna administrada i registrada en un    
altre centre/sector ECAP o hospital que l’hagi publicat a HC3. 

• Tenim accés a dades de reaccions adverses declarades? 
o Està prevista una sessió de RAV properament. 

• Per als professionals mèdics no s'ha considerat un consentiment informat?  
o Només es demana consentiment escrit a població de residències geriàtriques. No es demanarà consentiment escrit 

a la resta de població. 
• Què passa si no arriben segones dosis? 

o No està previst que això succeeixi. S'administren primeres dosis en funció de la disponibilitat de segones. 
• Com s’estan vacunant els residents que es van quedar sense vacunes per incidències que els ho varen impedir quan es va    

vacunar tota la residència on es troben? 
o Les coordinadores estan organitzant la seva vacunació en els territoris, per exemple, traslladant-los a un punt on s’hi 

puguin vacunar 6 persones per aprofitar tot un vial. Aquesta situació ens l’anirem trobant. 
• Com es farà l'administració comunitària i dels grans dependents? 

o En els propers dies es farà una presentació d’aquesta planificació. 
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