SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ i FORMACIÓ PROFESSIONAL

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

Benvolguda directora, benvolgut director,
Us escrivim aquesta carta per indicar-vos com cal que procediu per tal que es realitze
la vacunació d’aquelles persones del vostre centre que no van rebre la primera dosi de
la vacuna en març/abril o que s’han incorporat amb posterioritat a la primera fase de
vacunació.
A partir del dilluns 7 de juny i fins al 10 de juny estarà disponible en ITACA3-GADProcediments-Incidències de Salut-Vacunació COVID, l’opció de menú per a la introducció
de les dades de les persones que han de vacunar-se. Aquesta opció de menú serà visible per
als perfils de director/a, responsable COVID i titular de centre concertat o privat.
El centre podrà introduir les dades de tot el personal docent o no docent que NO haja
rebut la primera dosi de la vacuna en març/abril, siga major d’edat i desitge vacunar-se.
Haurà d’indicar nom i cognoms, document identificatiu (DNI/Nie/Passaport), any de
naixement, número de telèfon mòbil i número de SIP.
Una vegada finalitzat el procés de gravació de les dades de totes les persones
implicades, es tancarà el llistat amb l’acció “certificar”, de forma idèntica a com es va fer en
el procés de març. El centre tindrà disponible un llistat amb tot el personal inclòs en la nova
llista.
La informació subministrada pels centres serà traslladada des de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que serà
l’encarregada de contactar amb el personal implicat per a indicar-li el lloc, la data i l’hora
per a fer efectiva la vacunació.
Com sempre, us agraïm la vostra col·laboració i el treball que esteu realitzant.
Rebeu una cordial salutació.
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