
1. Justificació
D’acord amb el Pla de vacunació de Catalunya cal garantir que 
els usuaris vulnerables i els professionals que estiguin en 
contacte amb aquests col·lectius estigui vacunat de la COVID.
2. Objectiu general
• Garantir que els professionals de NOVA INCORPORACIÓ 

tinguin la 1ª dosi de la vacuna administrada abans de la 
seva incorporació laboral.

• Garantir que els NOUS residents, sempre que sigui
possible, tinguin la 1ª dosi administrada prèvia al seu 
ingrés.

• Disposar d’un circuit específic a Barcelona d’accord amb el 
DTASiF, Atenció primària I l’Oficina de Residències.

3. Consideracions
• La vacunació és un acte voluntari.
• Els interlocutors seran les Delegades de Salut a les 

Residències

Incorporació de nous professionals fixos o suplents, 
planificat o urgent, a una Residència de Gent Gran o de 

discapacitat o Salut mental

Responsable higiènic / Direcció 
de la Residència

El professional rep la primera dosi de la VACUNA

Informa: nom, cognoms, CIP, DNI, 
tipus de professional, data 

d’incorporació

Nou professional

Envia: document 
d’autorització de la 
cessió de les dades.

El Responsable higiènic sanitari s’encarrega de 
coordinar la segona dosi

Contacta i planifica amb el 
professional la data de realització de 
la PCR i d’administració de la vacuna. 

Document de cessió de 
dades, LOPD
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Carrega les dades del 
treballador a SISAP (vinculat a 
cribratges, positius…)

En residències geriàtriques amb una cobertura de vacunació superior al
85% on no hi ha un brot actiu, els nous residents correctament vacunats
no necessiten proves diagnòstiques ni aïllament per al seu ingrés. S’incorpora al seu lloc de treball

Document original elaborat per 

Mesures Pla 
sectorial

Consentiment 
informat

No

Si
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Equip d’Atenció primària 
del territori de la 

Residència

Hospital del territori de la 
Residència

Moderna

Pfizer



Incorporació de noves persones residents. Ingrés urgent des 
d’Hospital d’aguts o des d’Hospital d’Atenció intermèdia.

El Responsable higiènic sanitari s’encarrega de coordinar 
la segona dosi amb EAP del Centre residencial.

La Residència ingressa 
al nou resident

Fa la 
PCR

Disposa de 
vacuna Pfizer

L’Hospital planifica l’alta i informa al resident i/o la família

Realitza la PCR 
i la vacunació, 
primera dosi

No Si
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Incorporació de noves persones residents a una Residència de Gent Gran 
o de discapacitat o Salut mental. Ingrés ordinari.

Equip d’Atenció primària de 
referència del nou ingrés

El nou resident es VACUNA, primera dosi.

Família / resident

El Responsable higiènic sanitari s’encarrega de coordinar 
la segona dosi amb EAP del Centre residencial.

Informa al nou resident / família de 
la data prevista per PCR i vacunació

Facilita el document de 
cessió de les dades, 

LOPD

@/ TLF/ Presencial

Demana hora
per a realitzar la

PCR i la vacunació

Facilita document d’ingrés i proposta de data

Aporta el document informatiu 
de la residència

Consentiment 
informat

La Residència planifica el ingrés i informa al resident i/o la família
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Informa i ccoordina

Atenció primaria del 
territori de la Residència

Informa al Resident/família 
i VACUNA el Resident

Programació de la 
vacunació, primera dosi

Actualitza el grup d'usuaris eCAP de la 
Residencia amb la nova incorporació
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El nou resident ingressa
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Comanda 
de vacunes

Comanda de vacunes
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