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Instruccions per a la vacunació del grup 4: persones 
amb grans dependències, incloent-hi els seus 
cuidadors   
 

La etapa 1 de vacunació contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), en el grup 4, inclou la vacunació de 

les persones amb gran dependències (grau III reconegut). Addicionalment, tenint en compte les 

característiques i  vulnerabilitat davant la infecció per SARS-CoV-2, també es vacunaran les 

persones amb grau reconegut de dependència II i I que acudeixen a centres de dia, i , en la 

mesura del possible,  persones en programes d’ATDOM sobre tot aquelles més grans de 80 anys. 

La vacunació d’aquest col·lectiu, així com dels seus cuidadors més directes (formals i informals 

que no pertanyen als serveis d’ajuda al domicili (SAD)) es durà a terme pels equips d’atenció 

primària de cada territori.  

Els cuidadors directes que es vacunaran en aquesta fase són: 

o Personal de centres de dia 

o Altres cuidadors remunerats 

o Cuidadors informals de persones amb gran dependència que no es puguin desplaçar a 

vacunar als centres indicats (centres de dia, punts de vacunació o centres de salut) que 

cuiden d’aquestes fent tasques que impliquin un contacte directe (activitats d’higiene, 

àpats, etc.). En el cas de cuidadors informals (sovint familiars) es vacunarà un màxim 

d’una persona per persona depenent i de preferència que sigui una persona d’edat 

avançada.  

 Els professionals sanitaris dels equips d’atenció primària disposaran de la següent informació 

de les persones que tenen assignades:  

o Llistats per a identificar a les persones, d’acord amb la base de dades proporcionada pel 

Departament de Treball, Afers Socials  i famílies amb data 31 desembre 2020, on s’inclou 

el grau de dependència (I, II o III), així com si assisteixen a un centre de dia,  i si estan 

inclosos en el programa ATDOM. 
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o Informació de les persones que ja han rebut una dosi de vacuna (les persones 

institucionalitzades estan excloses d'aquest llistat -que serien les ja vacunades, ara 

mateix- tanmateix pot haver algun cas amb algun registre no actualitzat) .  

o Aquests llistats són accessibles en els centres amb ECAP a  nivell de UBA, perfil RUP i 

SAP. 

o Els equips d’atenció primària que no disposen de l’aplicació ECAP rebran els llistats 

directament. 

o S'enviarà la informació actualitzada a mesura que avanci la vacunació.   

Organització de la vacunació 

Per a la vacunació, s’utilitzaran vacunes d’ARNm (Comirnaty de Pfizer/BioNtech)  per a les 

persones amb gran dependència. Per això, s’han establert diferents centres d’atenció primària 

distribuïts per tot el territori que seran punts d’emmagatzematge d’aquestes i altres vacunes 

contra la Covid-19.  Aquests centres, seran els punts de recepció i emmagatzematge de les 

vacunes centralitzats i són més de 80 a tot Catalunya. 

Els cuidadors  de fins a 55 anys sense patologia greu es poden  vacunar amb vacuna d’Oxford-

AstraZeneca.   

Consideracions a tenir en compte: 

o Hi ha més de 80 punts d’emmagatzematge de vacunes COVID-19 distribuïts 

territorialment  gestionats des dels SEGIVS i radicats en un CAP o similar. Aquests punts, 

al seu torn, seran de referència per cadascun de la resta d’ EAP . Cada EAP recollirà les 

vacunes per anar a vacunar del seu punt de referència.  

o Els equips d’atenció primària que seran punts d’emmagatzematge s’han de coordinar  

amb els seus referents dels diferents Serveis de Gestió de vacunes (SEGIVS) de cadascun 

dels territoris. 

o HI haurà un lliurament setmanal de dosi en un dia determinat que es comunicarà. Les 

comandes s’han de  fer  com a molt tard el dijous de la setmana anterior  (per a poder 

generar les comandes els divendres per part dels referents dels SEGIVs). 
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o Els referents dels SEGIVS, seran els encarregats de coordinar totes les necessitats  i de 

coordinar-se amb els referents de vacunes dels diferents punts de recepció de vacunes. 

Els punts d’emmagatzematge ubicats als centres de salut hauran de garantir l’emmagatzematge 

correcte de les vacunes contra la COVID-19, i que se’n faci una gestió i administració que 

compleixin la normativa i recomanacions vigents segons el document de Requisits per a la 

vacunació contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) als centres sanitaris. En aquest document, 

s’inclouen les recomanacions per al trasllat de les vacunes. 

Caldrà tenir en compte en tot moment les recomanacions de vacunació i característiques de les 

vacunes. Per a més informació: 

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

 
D’altra banda, la base de les actuacions ha de ser la Guia per a la gestió de vacunes als centres 

sanitaris disponible a:   

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Suport-logistic-a-la-

distribucio-de-vacunes/guia-per-a-la-gestio-de-vacunes-als-centres-sanitaris-/ 

 

Operativa per a la vacunació 

Per a dur a terme la vacunació, caldrà: 

o Contactar amb les persones a vacunar i identificar quines d’elles es poden traslladar als 

punts de vacunació i quines s’han de vacunar a domicili.  Registrar si alguna persona no 

vol ser vacunada. No vacunar a persones en situació terminal de vida. Retardar la 

vacunació de les persones amb malaltia descompensada.  

o Per a les persones que es puguin desplaçar, caldrà establir els punts de vacunació 

(centres de dia, CAPs o altres espais habilitats) i organitzar amb els responsables dels 

centres la operativa (dia de vacunació i persones a vacunar, incloent-hi els treballadors 

dels centres de dia (cuidadors formals)). Sempre s’han de programar persones a vacunar 

en múltiples de 6, i no s’obrirà un vial si no s’asseguren  6 persones identificades per 

vacunar.  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Suport-logistic-a-la-distribucio-de-vacunes/guia-per-a-la-gestio-de-vacunes-als-centres-sanitaris-/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Suport-logistic-a-la-distribucio-de-vacunes/guia-per-a-la-gestio-de-vacunes-als-centres-sanitaris-/
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o Per a les persones que no es puguin traslladar caldrà identificar també els cuidadors 

informals  principals  i coordinar-ne la vacunació.   

o Cal vacunar també aquelles persones amb aquestes característiques que el professional 

identifiqui encara que no estiguin al llistat, per exemple els que estiguin pendents de la 

resolució del grau de dependència o casos resolts després del 31 de desembre.   

o  És molt important informar correctament a l’ECAP el motiu de vacunació de cada 

persona. Cal registrar també les persones que rebutgen la vacunació.   

Tenint en compte les característiques de les vacunes contra la Covid-19 caldrà tenir en compte 

que: 

o Vacuna Comirnaty de Pfizer/BioNtech: els vials són de sis dosis i una vegada diluïts no 

es poden traslladar amb vehicles a motor. Sí es poden traslladar amb molta cura 

caminant i evitant qualsevol vibració. Cal tenir en compte les recomanacions de 

manipulació i ús.  

Es recomana el trasllat dels vials una vegada diluïts a temperatura entre 2ºC i 8 ºC amb 

neveres portàtils que garanteixin la conservació de les vacunes i seguint les 

recomanacions establertes (veure Recomanacions per al transport de vacunes des del 

centre sanitari fins al punt de vacunació). Els vials caldrà que estiguin correctament 

immobilitzats per evitar qualsevol vibració o moviment. 

o Per a la vacunació a domicilis:  

Identificar les persones a vacunar (incloent-hi els seus cuidadors segons definició 

anterior) i també persones de  80 anys o més anys  pròximes als domicilis per a garantir 

la utilització de totes les dosis dels vials durant les 6 hores posteriors a la seva obertura 

o dilució (vacuna Comirnaty).   

Planificar un circuit a partir de la identificació d’  almenys 6 persones que se puguin 

vacunar en una distància  que es pugui recórrer a peu.  Si no hi ha persones amb gran 

dependència per completar les 6 dosi, completar amb persones  de 80 anys o més, i, si 

encara i així no és possible,  completar les 6 dosis incloent persones en programes 

d’ATDOM. En aquest circuit es poden incloure els nous ingressos en  residències.  
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Obrir el vial en el primer domicili i extreure la dosi a aplicar. Vacunar, registrar  i esperar 

almenys els  15 minuts d’observació. 

Una vegada passats aquests minuts anar al següent domicili i així fins a completar el 

circuit previst. Cada una de les dosis s’extraurà just abans de la seva administració. 

Anar sempre un mínim de dos professionals (Infermeres i/o metges amb TCAI) i portar 

tot el material necessari, tant per la vacunació com per la resolució de qualsevol possible 

reacció adversa immediata. 

Recomanacions per al transport de vacunes des del centre sanitari fins al 

punt de vacunació (si és necessari) 

Aquestes recomanacions són vàlides només per a les vacunes contra la COVID-19 dels 

laboratoris Pfizer/Bionetech i Oxford-AstraZeneca. 

Les vacunes del Laboratori Moderna no s’han de transportar.  

 El material que s’utilitzi ha d’estar net i en condicions adequades i cal respectar les 

condicions de manipulació i emmagatzematge de cada una de les vacunes. 

 Cal immobilitzar les vacunes a l’interior dels recipients o les caixes per evitar que els vials 

es puguin moure durant el transport.  

 Cal seguir les recomanacions del fabricant per a cada dispositiu utilitzat per al transport 

de vacunes. Els acumuladors de fred han d’estar a una temperatura d’entre 2 °C i 8 °C 

(preferiblement dins de la nevera).   

 S’han d’utilitzar els acumuladors necessaris segons la capacitat de la caixa o nevera 

portàtil isotèrmica i de la quantitat de vacunes a transportar. A mode orientatiu, els 

temps aproximats per al transport de les vacunes són els següents: 

 

TIPUS DE MATERIAL TEMPS MÀXIM DE TRANSPORT 

NEVERA PORTÀTIL* (3 ACUMULADORS) 1 hora i 30 minuts 

NEVERA PORTÀTIL* (4 ACUMULADORS) 2 hores 

 

  *Les proves s’han realitzat amb una nevera portàtil estàndard. 

 No es poden sobrepassar els temps indicats a les caixes i/o neveres portàtils 

isotèrmiques i cal obrir el recipient només quan sigui necessari. El temps màxim de 

transport depèn de les característiques del recipient utilitzat.  
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 Cal evitar exposicions directes a fonts de calor, líquids o altres elements que puguin 

malmetre les vacunes.  

 En cas de detectar qualsevol incidència, cal posar-se en contacte amb el Servei de Gestió 

Integral de Vacunes de referència (SeGIV).  

  

Programa de Vacunacions de Catalunya 

Barcelona, 16 de febrer de 2021 

 


