Oficina de Residències de Barcelona

NOTA INFORMATIVA: VACUNACIÓ DOSI DE REFORÇ COVID19 A
PROFESSIONALS DE RESIDÈNCIES DE PERSONES GRANS,
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I PERSONES AMB
PROBLEMES DERIVATS DE SALUT MENTAL .
Des del mes d’octubre s’està vacunant de les dosis de record a persones usuàries de residències,
i com en les dosis anteriors, els professionals que hi treballaven són dels col·lectius prioritaris a
l’hora de planificar la vacunació de la població.
Els trametem les recomanacions acordades a la Comissió de Salut Pública del Ministeri de
Sanitat envers la Vacunació COVID-19 en el document publicat el 27 de desembre del 2021
d'Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/doc
s/COVID-19_Actualizacion10_EstrategiaVacunacion.pdf
L’administració de la dosi de reforç als professionals de les Residències és una necessitat
imperiosa per millorar la seguretat tant dels propis treballadors com de les persones residents al
seu càrrec.
Com a mesura excepcional i per facilitar l’accés a la vacunació dels professionals de les
residències, s’ha tornat habilitar un recurs específic amb una línia d’accés ràpid exclusiu per a
treballadors de centres residencials, sense necessitat de cita prèvia però sí amb acreditació a la
CASA SEAT Passeig de Gràcia 109, de Barcelona en horari de 9 h a 14 h de dilluns a divendres
a partir del proper dilluns 17/1/2022.
Requeriments específics CASA SEAT:
- disposar de la Targeta Sanitària Individual (TSI),
- identificar-se com a professional, amb contracte laboral, d’un centre residencial, mitjançant un
certificat autentificat: papereria del centre, signatura i segell, per la direcció del centre (s’adjunta
el proforma)
Us enviem adjunt també el model d’acreditació necessari en el cas de vacunació a Casa SEAT,
que cal emetre des de les residències.
El punt vacunal de CASA SEAT recollirà i custodiarà els certificats dels professionals que vacuni.
La residència custodiarà la còpia dels certificats emesos.
La responsabilitat legal de que es vacunin únicament professionals de residències rau en la
direcció de la residència que en certifiqui la veracitat del vincle laboral.
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.
Barcelona, 11 de Gener de 2022
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