SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Estimada directora, Estimat director:

Davant els dubtes, més generals, sorgides aquests dies al voltant del Pla de vacunació del
personal que treballa en els centres educatius, us comentem les següents qüestions:

Vacunació de les persones que han patit COVID-19
“Com la major part de les malalties infeccioses, la COVID-19 provoca una resposta del sistema
immune que protegeix contra la malaltia. Això es tradueix en el fet que és summament
infreqüent que les persones que han patit la malaltia puguin tornar a patir-la, al menys en els 6
mesos següents. Estudis recents indiquen que la protecció és molt alta en persones de menys de
65 anys, pel que actualment es recomana que les persones de fins a 65 anys que han patit la
malaltia demoren la seua vacunació fins passats aquests mesos. Aquesta recomanació s'haurà
d'anar adaptant en funció de les evidències científiques que es vagen coneixent, de manera que
podria ser modificada en el futur.
Per aquest motiu, per contribuir a optimitzar la utilització de les dosis disponibles i millorar la
cobertura de vacunació, es recomana posposar la vacunació en les persones amb antecedent
d'infecció per COVID-19 en els últims 6 mesos. Es tracta per tant d'una recomanació i no d'una
contraindicació.
Les persones que estan en aquesta situació, una vegada transcorregut el termini indicat, podran
ser vacunades quan es convide al seu col·lectiu per a la segona dosi o bé amb la seva cohort
d'edat, segons els criteris basats en l'evidència de què es dispose en aquell moment . "
Per tant, atès que es tracta d'una recomanació i que no hi ha cap contraindicació de poder posarse la vacuna, si les persones que han patit COVID-19 van al Punt de vacunació i, una vegada
coneguda aquesta informació, desitgen vacunar-se, seran vacunades.

Persones majors de 65 anys
D'altra banda, també s'han generat dubtes respecte a les persones majors de 65 anys. L'acord
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanitat i CCAA), adoptat
el passat dilluns 22 de març, és reprendre el procés de vacunació amb ASTRAZENECA a totes les
persones nascudes entre l'any 1956 i 2003. A l'imprimir el llistat cadascun dels centres apareixen
també les persones majors de 65 anys, atès que l'aplicació informàtica no tenia limitació d'edat
per dalt. Per a aquest col·lectiu, de les persones nascudes abans de l'any 1956 que treballen en
els centres educatius, s'organitzarà un procés de vacunació específic que es comunicarà des de
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la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el moment en què les autoritats sanitàries així ho
determinen.

Persones que per diversos motius no van a vacunar-se
Totes les persones que, per diversos motius, no van a vacunar-se en aquest procés de vacunació
massiva del personal que treballa en els centres educatius, no han d'acudir al Punt de vacunació
ni tampoc han de lliurar el full informatiu. Se'ls convocarà per a la vacunació quan es convide
al seu col·lectiu per a la segona dosi o bé amb la seva cohort d'edat, segons els criteris basats en
l'evidència de què es disposi en aquell moment.

Esperem que aquest escrit servisca per resoldre alguns dels dubtes més generals que ens heu
anat plantejant, a més de les que ja hem anat contestant particularment.
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