
Què cal saber 
Segona dosi de vacuna en persones menors de 60 anys que 
han rebut una primera dosi de vacuna d’Oxford-AstraZeneca 
(Vaxzevria).

1. La pauta completa són dues dosis. Cal rebre la segona dosi per obtenir el màxim 
benefici de les vacunes. 

Amb una única dosi de vacuna s’eviten entre 6 i 7 de cada 10 casos simptomàtics de COVID-19, i amb les dues 
dosis entre 8 i 9 de cada 10. 

L’administració de la segona dosi és especialment important per augmentar la protecció contra les noves 
variants del virus, entre les quals la B1.617 identificada a l’Índia.

La segona dosi també és fonamental per a la durada de la protecció. 

2. Aquesta segona dosi s’ha de rebre quan rebeu avis per SMS (per citar-vos a 
través de la web i el més a prop possible a les 12 setmanes de la primera dosi.

Si s’endarrereix massa, pot haver-hi una disminució de la protecció. En el moment en què rebeu l’SMS, és molt 
important que us apunteu de seguida per tal de posar-vos la segona dosi sense superar les 16 setmanes.

3. Se us oferirà com a segona dosi una vacuna de Pfizer-BioNTech, que és la 
proposada per l’Estratègia estatal (no cal signar un consentiment informat).

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut recomana que la segona dosi sigui de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech (Comirnaty) perquè:

• Hi ha estudis clínics on han participat centenars de persones que mostren que la resposta 
immunitària és molt bona i no s’han observat reaccions adverses greus. 

• Altres països (com França i Alemanya) ho estan aplicant. 

4. Podeu optar a continuar la vostra vacunació amb Oxford-AstraZeneca 

L’Agència Europea del Medicament i l‘Organització Mundial de la Salut recomanen que aquesta segona dosi 
sigui amb Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) perquè:

• La fitxa tècnica aprovada per aquesta vacuna només recull administrar les dues dosis de la 
mateixa vacuna.
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• Els estudis clínics, on han participat milers de persones mostren una bona eficàcia de la vacuna i 
un perfil adequat de reaccions adverses. 

• La relació risc-benefici és bona. Els beneficis en la població de prevenir la COVID-19 són superiors 
als riscs associats a la vacunació.

• La majoria dels països estan aplicant aquesta opció (per exemple, Regne Unit, Itàlia), que és 
també la que s’utilitzarà a Espanya en persones de 60 a 69 anys.

• El Regne Unit és l’estat amb més experiència en aquesta pauta: més de 9 milions de segones 
dosis administrades i més de 23 milions de primeres dosis. La probabilitat observada de presentar 
una trombosi greu associada a trombocitopènia –poques plaquetes- (l’efecte advers que ha fet 
canviar les indicacions d’edat) és d’1,7 casos per milió de segones dosis (7 vegades menys que en 
primeres dosis).

En aquest cas, en no seguir l’Estratègia estatal, cal un consentiment informat per escrit 
(en el que es manifesta que no voleu rebre la segona dosi amb una vacuna diferent a la 
primera, i sol·liciteu que se us administri  la vacuna d’Oxford-AstraZeneca) que podeu llegir i 
descarregar des d’aquest enllaç. 

Podeu portar el consentiment ja signat al centre vacunal o demanar-ne allí un exemplar per 
signar-lo.

Com aviseu que us voleu posar la segona dosi amb vacuna d’Oxford-AstraZeneca?

• Haureu de demanar cita a traves del web, portar el consentiment informat signat o signar-lo al 
punt de vacunació i, un cop arribeu al punt de vacunació, informeu que renuncieu a la vacunació 
amb Pfizer-BioNTech  i demaneu ser vacunats amb Oxford-AstraZeneca.

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

