Oficina de Residències de Barcelona
Nota aclaridora: requeriment de facilitar dades de vacunació Covid-19 als
professionals de Residències de persones grans, persones amb diversitat
funcional i persones amb problemes derivats de Salut mental.
Com comunicàvem a la nota informativa del 10 de desembre sobre la vacunació de professionals
de residències, des de l’Oficina de Residències es centralitza la recollida de la informació de les
persones vacunades usuàries de centres residencials i dels professionals, pel que des dels centres
residencials s’establiran els mecanismes per a disposar d’aquestes dades i poder facilitar la
informació.
Conèixer els índex de vacunació permet orientar actuacions i facilita la presa de decisions,
necessàries per gestionar adientment el moment sanitari, en el nostre cas a les residències en
concret.
Al llarg d’aquests dies ens hem trobat amb alguna dificultat a l’hora de disposar d’aquesta
informació periòdica i fiable. Es dona la circumstància que hi ha que considera que demanar i
facilitar aquesta informació vulnera la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD), motiu pel qual
no facilita les dades de vacunació de la residència.
Emetem aquesta nota per aclarir i concretar:
La LOPD indica que les dades personals son pròpies de cada persona i que només aquesta té la
potestat de facilitar-les. No obstant, els centres de treball poden tenir la necessitat de conèixer
alguna dada dels seus professionals per gestionar, en el nostre cas la pandèmia, de manera
adient. I l’administració, en segona instància, de disposar de dades anònimes i agregades.
Lògicament les persones afectades poden negar-se a facilitar-la dificultant així no només la
recollida de dades sinó també la correcta gestió sanitària Covid-19 interna del centre (diagnòstic,
cribratges, atenció directa, prevenció de riscos laborals...). Disposar d’aquesta informació no
suposa cap alteració de la LOPD.
En concret, el que us venim a demanar és que ens indiqueu:



Nombre de professionals, que us consten, correctament vacunats de la 1a i de la 2a dosi.
o Nombre de professionals que rebutgen respondre a la qüestió.
Nombre de professionals, que us consten, correctament vacunats 3a dosi, a la data de la
recollida.
o Nombre de professionals que rebutgen respondre a la qüestió.

Altrament, i mentre es duu a terme el procés de vacunació de 3a dosi, podeu indicar-nos:



Nombre de professionals als que heu emès el certificat acreditatiu per ser vacunats
o Nombre de professionals que us consten com a vacunats per aquesta via
Nombre de professionals que NO us han sol·licitat el certificat acreditatiu per vacunar-se

Us recordem que la dinàmica de transferència d’informació és l’enviament cada dijous de la graella
que us faciliten les delegades de salut.
Barcelona, 27 de desembre de 2021

