Campanya de vaccinació antigripal 2021-2022.
2021
Aspectes pràctics.
La vaccinació combinada amb els vaccins contra el GRIP i la COVID-19
COVID 19 ha suposat canvis organitzatius
en la campanya de vaccinació antigripal respecte al que era habitual en campanyes passades, amb la
finalitat d’aconseguir la màxima eficiència. Aquest document
document en resumeix els aspectes més
importants:

2. Vaccinació exclusivament antigripal:
antigripal
2.1. Població institucionalitzada:
institucionalitzada
• Inici 4 de novembre.
• Vaccinació als centres residencials.
2.2. Població
oblació no institucionalitzada:
institucionalitzada
• Grups:
• Persones de 65 a 69 anys vaccinades amb vaccins diferents de Janssen.
Janssen
• Persones menors de 65 anys amb condicions de risc per patologies.
• Persones amb indicació per motius laborals.
• Convivents de persones amb factors de risc.
• Inici dia 22 de novembre.
• Vaccinació a:
• Centres de salut. S'hauran de demanar les cites a través d'Infovacuna.
• Serveis de Prevenció de Riscs Laborals, que han de citar segons l’organització interna de
cadascuna.
• Mutualitats de funcionaris
funcionaris i centres privats que han estat autoritzats per rebre vaccí de
Salut Pública. Citacions segons organització interna.
2.3. Embarassades, a partir de la setmana 27 de gestació:
gestació
• Objectiu: proporcionar protecció passiva als nadons, que no poden rebre el vaccí fins els 6
mesos de vida i que passaran la temporada de circulació de virus del grip en els mesos de
major vulnerabilitat.
• L’inici: dia 8 de novembre.
• S'aconsella vaccinar juntament amb el vaccí de tos ferina (dTpa).
• A les embarassades abans de la setmana 27 se’ls administrarà el vaccí a partir de dia 22 de
novembre, amb la resta de població d’aquest grup.

https://vd.caib.es/1635931927574-356233560-7821477745775770979

1. Vaccinació combinada COVID-19+Grip:
COVID
• Grups:
• Persones de 70 anys o més vaccinades amb qualsevol vacuna.
• Persones de 65 a 69 anys vaccinades amb el vaccí de Janssen.
• Exclusivament als centres de salut,
salut a l’Hospital de Son Dureta i a COVID-Exprés
Exprés d’Inca i
Manacor.
• Inici dia 8 de novembre.
cita aquestes persones.
• Infovacuna contactarà i citarà

NOTES:
- Segons informació de les empreses farmacèutiques, les Oficines de Farmàcia disposen de dosis
de vaccí de la grip per a la compra privada.

- Es pot consultar la llista completa de la població diana de la campanya de vaccinació antigripal
2021-2022 a http://www.caib.es/sites/vacunacions/ca/portada-61395/
http://www.caib.es/sites/vacunacions/ca/portada
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