
 
 

VACUNACIÓ DE PROFESSIONALS SANITARIS 
Preguntes més freqüents 

 
Quins documents he de portar per vacunar-me? 
• Targeta sanitària individual (CIP). En cas de no disposar-ne, el DNI. 
• Declaració responsable ( versió PDF emplenable - versió PDF per imprimir). 
• Document que acrediti la col·legiació:  certificat de col·legiació o carnet de col·legiat/da. 
• SMS de la convocatòria. 

 
 

Qui es pot vacunar en aquesta convocatòria? 
Fisioterapeutes que estiguin en actiu i treballin presencialment en contacte amb pacients. 
 
Al llarg de les properes setmanes rebràs un missatge de text (SMS de la convocatòria) que hauràs de 
presentar per poder rebre la vacuna. Tingues en compte que l’enviament s’està fent de  
manera gradual, que pots trigar uns dies a rebre’l, i que per poder rebre la vacuna hauràs de 
presentar l’SMS de la convocatòria.  
 
En funció de la disponibilitat de dosis de vacunes, i de manera progressiva, s'aniran considerant altres 
serveis i professions essencials com a grups candidats a rebre la vacuna. 
 
No podràs ser vacunat en aquesta convocatòria si: 
• Pateixes una immunodepressió, malaltia cardiovascular no controlada, o malaltia hepàtica, 

renal metabòlica/endocrina i neurològica greus.  
• Tens més de 56 anys. 
• Ets un cas positiu de COVID-19 o contacte estret; en aquest cas, hauràs de registrar el teu torn 

mitjançant el web de cita prèvia, quan hagis finalitzat el teu aïllament.  
 
Si formes part d’un aquests casos, rebràs informació més endavant per vacunar-te amb la vacuna 
adequada a les teves circumstàncies. 
 
 
Característiques de la vacuna administrada 

 Fitxa tècnica de la vacuna d'AstraZeneca 
 
 
Quins son els efectes adversos més comuns? 
Tal com recull la fitxa tècnica de la vacuna, les reaccions adverses més comunes són: sensibilitat 
i/o dolor al lloc de la injecció, mal de cap, miàlgia, malestar, febre, artràlgia i/o nàusees. La majoria 
de les reaccions adverses són de gravetat lleu a moderada i, generalment, es resolen pocs dies 
després de la vacunació.  
 
 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/convocatoria/declaracio-responsable-vacunacio-covid19.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/convocatoria/declaracio-responsable-vacunacio-covid19-imprimir.pdf
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/finestreta-unica/tramits-generals/certificat_colegiacio
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/finestreta-unica/tramits-generals/certificat_colegiacio
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/cataleg/fitxa-tecnica-vacuna-oxford.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/cataleg/fitxa-tecnica-vacuna-oxford.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/convocatoria/declaracio-responsable-vacunacio-covid19.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/convocatoria/declaracio-responsable-vacunacio-covid19-imprimir.pdf


 
 
Soc un professional prioritzat per vacunar-se amb la vacuna d’Oxford/AstraZeneca i m’han enviat un 
SMS per vacunar-me, però no puc acudir a la cita. Puc anar-hi en qualsevol altre moment? 
Si l’hora de la cita que t’han donat no et va bé, pots anar-hi dins de la franja horària establerta 
presentant l’SMS de la convocatòria: de 9 h a 12 h i de 15 h a 19 h. Se subministraran vacunes cada 
setmana i se’t tornarà a convocar si durant aquesta setmana no t’has pogut vacunar. 
 
 
Soc un professional prioritzat per vacunar-se amb la vacuna d’Oxford/AstraZeneca i m’han dirigit a 
un punt de vacunació, però no em va bé. Puc anar a qualsevol altre punt de vacunació dins de l’horari 
en què m’han citat? 
Si el punt de vacunació no et va bé, pots anar a qualsevol altre punt de vacunació dins de l’horari 
establert presentant l’SMS de la convocatòria. 
 
 
Em puc vacunar si estic embarassada? I si estic alletant? 
En el cas de les embarassades, cal valorar el risc/oportunitat de l'administració de la vacuna. Pel que 
fa a l'alletament no suposa una contraindicació. 
 
 
Em puc vacunar si he passat la COVID-19? 
Sí, cal però esperar 6 mesos abans de l’administració de la vacuna. 
 
 
On em vacuno? 
S'han habilitat un total de 37 punts de vacunació per tot Catalunya que funcionaran en franges de 
matí (de 9h a 12 h) i tarda (de 15h a 19 h). Pots consultar el llistat complet i actualitzat aquí. 
 
 
 
Més informació: 
• Informació general per a professionals sobre el procés de vacunació 
• Informació sobre la vacuna d'AstraZeneca 
• FAQS vacunació per a professionals 
• Informació sobre el procés de vacunació dels professionals 

 

 
 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/convocatoria/#bloc2
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/cataleg/oxford/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/materials/faqs-vacunacio-covid-professionals.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/convocatoria/#bloc4

