ACTUACIONS ENFRONT D’UN BROT DE XARAMPIÓ
VACUNACIÓ PER ALS PROFESSIONALS QUE TREBALLEN
EN CENTRES SANITARIS
És molt important que els professionals que treballen als centres sanitaris estiguin
correctament vacunats de xarampió, molt especialment en situacions d’aparició de
casos de la malaltia.
El personal sanitari i no sanitari susceptible no haurà d’atendre possibles casos de xarampió.
Recordeu que el xarampió és una malaltia molt contagiosa!
La vacunació dels professionals susceptibles amb la vacuna triple vírica (XRP) té dos objectius:
• Protegir el professional davant el risc d’infecció.
• Protegir els pacients de possibles contagis a través dels professionals.

Població diana
Professionals que treballen en centres sanitaris sense evidència d’haver estat correctament
vacunats ni de haver patit la malaltia i que no tinguin cap contraindicació per a la vacunació.

Contraindicacions
- Embaràs.
- Professionals amb immunodeficiència congènita o adquirida.
- Professionals en tractament immunosupressor.
- TBC no tractada.
- Al·lèrgia a la vacuna o a qualsevol dels seus components.

Actuació que cal seguir en cas de contacte amb un cas
El personal sanitari potencialment exposat a un cas de xarampió ha de ser avaluat amb
independència de l’any de naixement: si es té evidència de que té immunitat (dues dosis acreditades
o serologia amb resultat IgG positiva) pot continuar treballant normalment, però cal avisar al servei
de salut laboral si desenvolupa febre o símptomes compatibles amb xarampió en els propers 18
dies.
Als professionals sanitaris o altres treballadors que no estiguin immunitzats se'ls ha de recomanar
l'administració d'una dosi de vacuna TV, i han de ser exclosos de l'àmbit laboral des del 5è dia de
l'exposició, a excepció que es realitzi una serologia que evidenciï la presència d'anticossos IgG
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antixarampió. Aquests professionals s’han d'incorporar al seu lloc de treball 21 dies després de
l’exposició, a no ser que es verifiqui, després de 14 dies de l'administració de la vacuna triple vírica,
la presència d'anticossos IgG antixarampió i no presenti símptomes de la malaltia. Els professionals
que presentin símptomes compatibles de xarampió han d'estar exclosos de l'àmbit laboral fins a 4
dies després de l'aparició de l'exantema.
Al personal que acrediti haver rebut una dosi de vacuna triple vírica se li ha d'administrar una
segona dosi i podrà continuar treballant de la forma habitual.

Subministrament
Les vacunes s’han de sol·licitar al centre de subministrament de vacunes habitual.
Podeu trobar més informació al Manual de vacunacions.
Recordeu: les recomanacions de vacunacions per a professionals sanitaris inclouen l’hepatitis B, la
grip, XRP, Td i varicel·la.
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