
Campanya de vacunació 
antigripal 2019 

SAP Muntanya 

18 Desembre 2019   
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Campanya 
2019 

Inici 28 octubre  

A consulta, a domicili, residències, centres de 
dia,,,,,, 
Programació i vacunació oportunista  

1.220.000 vacunes  
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Vacunació als CUAPS : Casernes i Horta  
 

A l’atenció especialitzada de  St Andreu  
 
 
Als punts i centres d’atenció continuada :  

Ciutat Meridiana, Montcada i Reixac, 
Rio de Janeiro, Guineueta, Carmel, i 
Roquetes  
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http://www.gencat.cat/big/visormedia/base/index.html?type=default&idBig=2436504111111017&idNice=499f31cfc6caba46b104&subt=false


 

1. Persones d’edat igual o superior a 60 anys. Cal fer un èmfasi especial en aquelles persones 
que conviuen en institucions tancades.  
2. Persones de menys de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la 
grip 
3. Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un risc alt de presentar 
complicacions 
4. Altres grups als quals es recomana la vacunació:  
• Persones que treballen en serveis públics essencials, especialment en els subgrups 
següents:  
o Forces i cossos de seguretat de l’Estat i policies autonòmica o local  
o Bombers  
o Serveis de protecció civil  
o Persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries  
o Treballadors d’institucions penitenciàries i d’altres centres d’internament per resolució 
judicial (inclosos els centres d’acolliment d’immigrants)  
 
• Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o porcs, en granges o 
explotacions avícoles o porcines, i també a aus salvatges. La finalitat és reduir l’oportunitat de 
coinfecció de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació genètica 
de tots dos virus.  
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2018 
1145 
casos 
greus   

2 de cada 3 
casos greus 
no estaven 

vacunat  

3 de cada 4 
presentaven 

factors de risc  

145 
defuncions  

2 de cada 3 
defuncions no 

estaven 
vacunats  

El 95 % 
defuncions 

presentaven 
factors de risc  
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La cobertura vacunal ha continuat augmentant en els últims anys... 
  

2015: 519 professionals vacunats  
2016: 779     
2017: 846  
2018: 842 
2019: 857 
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Els equips disposem de vacunes per 
vacunar als grups de risc, incloent 
cuidadors i familiars de persones del 
grup de risc 
A mitjans de novembre es van enviar 
SMS, mail o econsultes als usuaris/es de 
grup de risc que encara no s’havien 
vacunat.  

  

GRUPS DE RISC 



gencat.cat/ics 

cbotei.bcn.ics@gencat.cat 
 
 

GRÀCIES! 

mailto:cbotei.bcn.ics@gencat.cat

