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PLA OPERATIU DE VACUNACIÓ Covid19 RESIDÈNCIES BARCELONA 

Aquest document és complementari dels específics de Salut pública i dels Centres vacunals. 

 

Taula de distribució territorial i de professionals responsables 

 

Àrea 
Integral de 
Salut (CSB) 

Operador 
SISCAT 

responsable 

Residències 
dels operadors 

...? 

Coordinadores 
vacunals 

Delegada/t 
Salut 

Interlocutors d’Atenció 
primària 

ICS No ICS 

Litoral Mar Parc de Salut 
Mar 

Totes Rosa Minguell 
620699518 

 

Marta 
Montaña 

634757247 

José 
Antonio 
Losada 

675783311 

Azucena 
Carranzo 

629423298 

Esquerra Hospital Clínic Sarrià, CAPSBE, 
Les Heures 

Marta Sanz 
617933573 

Samuel 
Lozano 

634757248 CAP 
Montnegre 

(ICS) 

ICS Yolanda 
Seoane 

610624325 

Nord Hospital Vall 
d’Hebron 

Totes Lourdes Carrés 
610624136 

Raquel 
Calatayud 

634757250 

Toni López 
695357682 

Dreta Parc Sanitari 
Pere Virgili 

Larrard, 
Sardenya, 

Dreta Eixample 

Sara Rodríguez 
617932732 

Ana 
Fernández 
634757251 

Hospital Sant 
Pau 

ICS Sara García 
610624442 

Coordinació   Montse 
Martínez 

638683223 

Delfí 
Cosialls 

676955427 

  

 

Generalitats en l’àmbit de competència de l’Oficina de Residències de Barcelona 

1. La primera fase del Pla de vacunació Covid19 inclou únicament les Residències de Gent gran. Si un 

Centre de dia de Gent gran està integrat en el recinte residencial, també hi pot participar. Les 

comunitats que atenen gent gran també hi participen. 

Han de ser blanques o verdes o taronges. 

La segona, les Residències de Discapacitats i de Salut mental. 

 

2. La consideració de candidat a ser vacunat la tenen  

a. les persones residents no Covid en el moment i els aïllats (zona groga) per ser nou ingrés. 

b. el personal estable i el temporal de la Residència: propi, autònom, d’empreses 

contractades que mantenen contacte habitual o esporàdic amb les persones residents 

derivat de la seva activitat professional. I el personal voluntari habitual en les mateixes 

condicions. I els professionals d’Atenció primària (i EAR i ACD) que actuen de manera 

sistemàticament a les Residències 

 

3. resten exclosos d’aquest procés de vacunació els Centres en brot actiu; residència vermella, els 

residents en zones vermelles i grogues per contacte estret, els familiars, els usuaris de centres de 

dia no integrats a recintes residencials i altres unitats de convivència estable.  
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I els residents i/o professionals que comuniquin la negació en el seu consentiment informat 

explícit segons model. 

 

El procés es coordina globalment per consens i s’informen sistemàticament i mútua els Centres 

vacunals, l’Atenció primària implicada i l’Oficina de Residències. Es disposa d’un whatsapp per 

comunicació instantània. 

 

PROCÉS, activitats de preparació 

1.- Primer contacte de l’Oficina de Residències (Delegada/t de Salut) amb cada Centre candidat (en 

endavant RESC) de l’AIS per iniciar el procés i recollir les dades necessàries per valorar específicament 

cada situació: DOCUMENT DE SITUACIÓ. Inclou: 

a. Dades generals:  

i. Capacitat registral 

ii. Identificar si es tracta d’un centre ‘blanc’  

iii. Estat immunològic i categorització del Centre: semàfor, brot... 

iv. Director/a o Responsable higiènic sanitari: dades i contacte 

b. Nombre de residents i de professionals que accepten vacunar-se (han signat o signaran el 

corresponent consentiment informat) 

i. I aquells que NO ho accepten 

La plantilla de dades (en format Excel) s’elabora entre la Residència, el Centre de vacunació de l’AIS, 

Atenció primària i l'Oficina de residències. Aquesta ho coordina. Es comparteix per correu electrònic. 

I per whatsapp la informació instantània. 

 

En el contacte  

• es reforça la importància de la vacunació,  les mesures de prevenció entre dosis i durant tot 

el període de vacunació comunitària   

• es demana que recullin els consentiments informats dels que accepten, al moment inicial o 

diferit, i dels que no accepten, que custodiarà l’Equip directiu de la Residència fins el dia de la 

vacunació quan es lliuraran a l’equip de vacunació. Si alguna treballador ja s’ha vacunat en un 

altre establiment ho farà constar: dia i lloc i equip vacunal 

• s’informa del procediment de planificació de la vacunació i de la importància de tenir preparat 

el DOCUMENT de DADES VACUNACIÓ que se’ls facilitarà.   

 

2.- L’Oficina de Residències lliura per correu electrònic a la Direcció de la Residència la plantilla del 

DOCUMENT de DADES VACUNACIÓ (format Excel) per recollir les següents dades:  

a. Nom i cognoms 

b. CIP 

c. Variables mèdiques (definides pels comitès de vacunació de l’Hospital Vall d’Hebron, 

Hospital Clínic i Parc de Salut Mar: al·lèrgies, anticoagulant, immunosupressió, data de 

COVID...) 

La Direcció de la Residència el prepara i, quan rebi la trucada per concretar la data de vacunació 

prevista en el seu centre, el lliura al personal administratiu del seu centre vacunal (per correu 

electrònic encriptat).  
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3.- Primera aproximació a la planificació vacunal. Amb aquestes dades els actors indicats composen 

una primera planificació que ha de cobrir la disponibilitat de dosis vacunal en blocs de 975 dosis. 

S’agrupen per EAP i per proximitat. 

Tot i que es planteja la priorització següent: centres ‘blancs’, menors de 25, 26-50, 51-100 i >100 places 

en cada cas i moment s’ajustarà a la realitat Covid i a la capacitat logística del Centre vacunal.  

La planificació diària disposa, a més a més dels centres seleccionats, d’un de reserva: incidències... 

Es comparteix per correu electrònic. I per whatsapp la informació instantània. 

En tot cas, la planificació operativa es decidirà durant el procés. 

Setmanalment, a velocitat de creuer, es planifica per consumir un màxim de 2 caixes de 975 dosis a 

cada AIS. 

 

3b.- Si la data planificada coincideix amb la d’algun cribratge (PCR o TAR) previst d’efectuar per Atenció 

primària o altri, la vacunació es retarda fins a disposar dels resultats de les proves (i si els resultats son 

positius s’activa el centre de reserva). 

 

A partir d’aquest punt el procés passa a ser responsabilitat del Centre vacunal amb el suport de 

l’Atenció primària i de l’Oficina de Residències. 

 

4.- La Direcció de la Residència i el Centre vacunal concretaran la manera de dur a terme la vacunació: 

per plantes, en un punt central, per zones... Es recomana no mobilitzar ni barrejar situacions 

immunològiques diverses. 

La mobilització de les persones residents i la seva agilitat correspon a la Direcció de la Residència: 

circuits, ascensors... La convocatòria dels treballadors, en dos grups, igualment. Els residents enllitats 

i els aïllats per nou ingrés es vacunaran a les habitacions. 

 

5.- L’equip vacunal o l’Atenció primària duent a terme les tasques de preparació del registre a eCAP: 

alta d’usuaris, agendes... 

 

6.- En el moment oportú la Coordinació vacunal, un cop planificada,  

• contacta amb la Residència per acordar els termes: dia, hora, circuit, especificitats... Aquesta 

prepara el DOCUMENT de DADES VACUNACIÓ i el te disponible pel moment de vacunació 

• informa l’Equip d’Atenció primària corresponent i a l’Oficina de Residències de la planificació 

per tal de que aquests puguin atendre els efectes adversos i altres situacions clíniques i 

organitzatives .  

 

7.- L’equip de medicina preventiva del Centre vacunal facilita un telèfon 24 h de per resoldre els dubtes  

respecte la vacuna que es generin (complementari del 061). Les Delegades fan la recepció i el filtre. 

En cas de dubtes reiterats es publicarà una resposta estàndard tipus FAQs complementari de 

CanalSalut.  
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PROCÉS, el dia de la vacunació  

L’equip vacunal es farà un TAR cada dia de vacunació abans de partir cap als Centres de vacunació; 

responsable, Coordinadora vacunal. 

 

El centre RESC 

• facilita l’espai per la vacunació, carros higienitzats; wifi (en cas de no disposar-ne habilitar la 

connexió compartint dades del mòbil) ; se’n fa càrrec de la gestió de residus (els contenidors 

de residus biològics podrà proporcionar-los bé la pròpia Residència bé l’equip vacunal); 

l’organització i la convocatòria dels professionals correspon a la Direcció de la Residència.  

• S’estableixen dos circuits diferenciats: residents / treballadors 

• ha d’estar present el metge, si en té (suport in situ) i el responsable higiènic sanitari 

(organització interna) de la Residència per qualsevol incidència sanitària o operativa. També 

els professionals de l’EAP. 

 
La vacunació pròpiament dita la poden dur a terme els professionals de l’equip vacunal en solitari o 
en col·laboració amb el personal sanitari de la pròpia Residència. 
La preparació seria compartida i la circulació per l’interior del centre assumida pel personal sanitari 
de la pròpia Residència; d’aquesta manera es redueix el risc. 
 
Funcions dels/les administratius/ves: 
·         Elaborar les agendes dels/de les professionals d’infermeria per a cada residència. 
·         Introduir i activar pacients a la base de dades. 
·         Programar vacunacions individuals i massives. 
·         Contacte amb els centres a vacunar per a coordinar la vacunació (dates i necessitats). 
·         Tasques logístic-administratives. 
 
Procediment en el moment de vacunar 

• cal disposar del llistat de persones residents a vacunar amb nom, cognoms i CIP: residents i 
professionals; responsabilitat: responsable higiènic sanitari 

• un membre de l’equip vacunal, en funció de coordinador in situ se’n fa càrrec de comprovar  
o que es vacuna qui s’ha de vacunar en cada moment: correspondència dades – 

persona 
o que s’aporta el consentiment correctament omplert i no només guardat i que hi 

figura clarament que la persona consent en vacunar-se ara (i no en diferit), que està 
signat i referenciat 

o que, un cop vacunat, es registra d’immediat a eCAP; no es registra en diferit 

• fins que no finalitza totalment aquest procés en un resident/ treballador no s’inicia el 
següent. 

 

o es vacuna a tots el residents i al 50% dels professionals (equilibrant perfils; alerta al SOC). La 

setmana següent es realitza la vacunació de l’altre 50% de professionals i les persones residents 

pendents.  

Si en resta algun resident (cues) seran ateses mitjançant una unitat mòbil al final del procés (fase de 

repesca) que establirà un circuit complementari segons el volum de persones.  

Si  resta algun resident i/o professional pendent de vacunar (cues) seran ateses mitjançant una unitat 

mòbil al final del procés (fase de repesca) que establirà un circuit complementari segons el volum de 

persones.  
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En aquest cas els professionals poden ser convocats en un punt d’atenció centralitzat proposat en 

cada Centre de vacunació. 

PROCÉS, l’endemà de la tanda de vacunació 

La corresponent Delegada de l’Oficina de Residències contacta (1a i 2a dosi) amb els Centres on s’ha 

vacunat per tal de consolidar i quadrar les xifres de vacunats i no vacunats així com la dels incidents. 

 

PROCÉS, durant la vacunació  

La dinàmica de visites, nous ingressos i sortides durant el procés vacunal segueix les normes de 

caràcter general, remarcant especial cura per garantir l’èxit de la vacunació entre la 1a. dosi i la 2a. 

dosi, i 7 dies després de la 2a. 

 

PROCÉS, seguiment de la planificació de la campanya de vacunació Covid19 a Residències.  

 
El full (SEGUIMENT DE LA VACUNACIÓ) es comparteix per OneDrive: adreça que tothom tingui 
sempre la darrera versió actualitzada disponible.  
 
Edició exclusiva: Coordinadores dels Centres de vacunació. 
Visualització oberta a tots els participants en el procés. Pendent. 
 

DOCUMENTACIÓ GENERADA  

 

• DE SITUACIÓ  

 
• DADES DE VACUNACIÓ 

RESIDÈNCIA 

RESES

COGNOMS, NOM DATA NAIXEMENT SEXE CIP
CONSENTIMENT INFORMAT 

SIGNAT

DATA 

CONSENTIMENT 

INFORMAT

EMBARÀS
ÚS 

D'ANTICOAGULANTS

AL·LÈRGIES A 

MEDICAMENTS 

ANTECEDENT DE REACCIÓ 

AL·LÈRGICA GREU

ANTECEDENT DE 

COVID 

VACUNACIÓ 

COVID DOSI 1

DATA 

VACUNACIÓ 

COVID DOSI 1

REACCIÓ VACUNAL A 

VACUNA COVID (DOSI 

1)

TIPUS DE REACCIÓ 

DOSI 1

VACUNACIÓ 

COVID DOSI 2

DATA 

VACUNACIÓ 

COVID DOSI 2

REACCIÓ 

VACUNAL A 

VACUNA 

COVID (DOSI 

2) (SI/NO)

TIPUS DE 

REACCIÓ DOSI 

2

 
• SEGUIMENT DE LA VACUNACIÓ 

 
 

MATERIALS sobre la campanya de Vacunació contra la COVID19: 

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

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

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

19/professionals/ 

 

Dades de contacte Centre vacunal 

Equip Centre vacunal correu 

Hospital Vall d'Hebron EM01 EM01administratius@gencat.cat 

OCUPACIÓ ACTUAL VERMELLS

OBSERVACIONES 
VOLEN 

VAC. 
NOM TIPUS ESTABLIMENT RESES ADREÇA CONTACTE PRINCIPAL TEL BROT? BLANCA?

RESIDENTS 

VERD
VOLEN VAC. 

RESIDENTS 

GROCS

PROFESSIONALS ESTABLES / volen vacuna PROFESSIONALS TEMPORAL  / valoren vacuna 
Col·labora Equip Sanitari 

/ RHS  en vacuna? 
SUBCONTRACTATPROPIS AUTONOMS SUBCONTRACTAT PROPIS AUTONOMS 

Residència EAP referència Data 1a volta A Data 1a volta B Data 2a volta A Data 2a volta B Total residents Total prof. residència Total EAP Vacunats residents Vacunats prof. resi Vacunats EAP % vacunats residents % vacunats prof. resi % vacunats EAP

Mil·lenari 1D EAP Drassanes 27/12/20

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/
mailto:EM01administratius@gencat.cat
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EM01coordinacio@gencat.cat 

EM01infermeria@gencat.cat  

Hospital Clínic EM11 

EM11administratius@gencat.cat 

EM11coordinacio@gencat.cat 

EM11infermeria@gencat.cat  

CAP Montegre EM12 

EM12administratius@gencat.cat 

EM12coordinacio@gencat.cat 

EM12infermeria@gencat.cat  

Hospital Sant Pau EM21 

EM21administratius@gencat.cat 

EM21coordinacio@gencat.cat 

EM21infermeria@gencat.cat  

Parc Sanitari Pere i Virgili EM22 

EM22administratius@gencat.cat 

EM22coordinacio@gencat.cat 

EM22infermeria@gencat.cat  

Hospital del Mar EM31 

EM31administratius@gencat.cat 

EM31coordinacio@gencat.cat 

EM31infermeria@gencat.cat  
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