SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ i FORMACIÓ PROFESSIONAL

Av. de Campanar, 32
46015 - València
Tlf: 961970114

Estimada directora, Estimat director:
Com a continuació de la carta enviada el passat dilluns 8 de març en la qual es detallava el Pla
de vacunació del personal dels centres educatius, dissenyat conjuntament entre la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, us
comentem algunes qüestions que ens esteu preguntant aquests dies.
Manual d’usuari ITACA3 (vacunació Covid-19)
Abans de certificar el llistat en l’aplicació informàtica ITACA3, és molt important llegir
atentament els documents disponibles sobre el pla de vacunació en la pàgina Web de la
Conselleria: http//www.ceice.gva.es/va/covid-19.
Llistat de persones objecte de vacunació de cada centre
Tal com s’indicà en la carta del 8 de març, una vegada finalitzada la introducció completa del
llistat de persones, la direcció del centre donarà per tancada la mateixa i no podrà modificarse.
Si alguna persona, per oblit, no ha sigut introduïda en la aplicació, podrà reflectir-se de forma
manuscrita al final del llistat que s’obté d’ITACA3 i que ha de presentar-se en el Punt de
Vacunació. Aquest llistat, incloses aquestes persones, serà signat i certificat pel responsable
del centre i entregat a la persona de contacte de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
en l’esmentat Punt de Vacunació.
El llistat de persones que ha d’introduir-se en ITACA3 és el de les persones convocades en la
citació corresponent en el punt de vacunació, amb independència de l’opció personal de
cada personal sobre si ho desitja o no pot vacunar-se.
Qüestionari de la fulla informativa de la vacunació amb Astrazéneca
Les persones citades de cada centre que hagen decidit acudir a vacunar-se deuran portar
complimentat el Qüestionari per entregar-lo en la taula de vacunació. L’esmentat qüestionari,
que figura com a Annex en la carta remesa el 8 de març, està també disponible en
http://www.ceice.gva.es/va/covid-19. En aquest qüestionari, que no cal firmar ni posar cap
nom, ja es resolen molts dels dubtes plantejats aquests dies sobre casos concrets sobre si
procedeix o no la vacunació i sols han d’entregar-lo les persones que es vacunen.
Esperem que aquest escrit servisca per resoldre alguns dels dubtes més generals que ens heu
anat plantejant, a més dels que ja hem anat responent particularment.
Aprofitem aquest escrit per reiterar-vos els nostre agraïment per la predisposició que mostreu
en cada tasca i per la vostra col·laboració.
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