
 

 

Benvolguts companys, 

 

Com ja sabeu, la Unió Europea, conjuntament amb el Ministeri de Salut i les 

comunitats autònomes, han iniciat la estratègia de vacunació contra la COVID-19. 

Es tracta d’un esforç conjunt sense precedents en el que moltes persones i 

institucions hi estan dedicant temps i esforç per tal que puguem sortir el més aviat 

possible d’aquesta situació. 

Us volem traslladar el treball que s’està duent a terme a la nostra comunitat, i 

demanar la vostra col·laboració, tant en la difusió d’informació a la població i als 

professionals, com en aquells aspectes organitzatius i logístics que puguin anar 

sorgint en el procés. 

La primera vacuna de la que disposarà la nostra comunitat autònoma, és la 

desenvolupada per Pfizer-BioNTech. Es tracta d’una vacuna d’ARNm que codifica 

la síntesi d’una proteïna que indueix la síntesi d’anticossos. 

La Agència Europea del Medicament té previst aprovar l’ús de la vacuna a la Unió 

Europea el 21 de desembre, i tot seguit faran el mateix cada una de les agències 

estatals dels diferents països membres. 

Això vol dir que és probable que a Balears es pugui començar a administrar la 

vacuna el dia 27 de desembre. 

Aquesta vacuna s’ha de conservar a -80º, per la qual cosa la comunitat ha adquirit 

15 ultracongeladores, ubicades a distints llocs de la comunitat (hospitals i centres 

de salut), així com els EPIs necessaris per a la seva manipulació. 

 

Per altre banda, en previsió de l’arribada de la vacuna desenvolupada per Moderna, 

també s’han adquirit 15 congeladors amb capacitat d’arribar fins a -25º, de cara a 

la seva conservació. La previsió és que la EMA aprovi el seu ús el proper 6 de gener 

de 2021, i a partir d’aquí es continuarà amb el procés per part de la AEMPS. 

 

A la nostra comunitat s’ha constituït un comitè de coordinació de la vacunació, amb 

un coordinador i tres responsables (Salut pública, SSII i logística), i es ve treballant 

des de fa setmanes en la organització del pla que permetrà iniciar la vacunació tan 

aviat les dosi estiguin disponibles. 

El corresponent manual de vacunació, que us farem arribar ben aviat, està ja en 

fase de revisió, i ja s’ha planificat formació per a les infermeres i altres professionals 

que iniciaran el procés. Hem treballat amb tota la informació disponible, tant 

l’elaborada pels laboratoris com la elaborada per les distintes agències 

internacionals dels països que ja administren la vacuna (FDA, NHS i altres), així com 

la facilitada pel propi Ministeri. 

 

Tot això s’ha fet en coordinació amb el Ministeri, que és qui ha fixat els criteris de 

priorització dels grups a qui es vacunarà en primer lloc (persones usuàries de 

residències de gent gran i discapacitat, professionals sanitaris i persones grans 

dependents no institucionalitzades). 

A Espanya, s’ha arribat a acords amb al menys 7 laboratoris farmacèutics que estan 

desenvolupant vacunes amb distints mecanismes de funcionament. Totes elles, 
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però, seguiran els mateixos controls de qualitat i processos de seguretat per a 

garantir que el producte final compta amb les garanties necessàries per a poder 

ser administrat a la població de forma segura.  

Ens sembla vital aquest darrer aspecte, i us volem demanar col·laboració per a 

transmetre als professionals i usuaris un missatge de confiança en la ciència i en 

els mecanismes de control dels distints organismes que controlen el procés. Les 

vacunes, com qualsevol medicament, no estan exemptes d’alguns riscos, però els 

controls de seguretat que s’han seguit son els mateixos que segueix qualsevol 

medicament que es desenvolupa i es comercialitza. 

Els efectes adversos que s’han descrit fins al moment son, en general, lleus, i molt 

semblants als d’altres vacunes que administrem de forma habitual, com ara la de 

la grip estacional. 

Ben aviat us farem arribar informació institucional més detallada de la fitxa tècnica 

i preguntes freqüents, per tal que pugueu donar resposta als dubtes que tant 

professionals com usuaris us puguin traslladar. Pel moment, ja hi ha informació 

disponible a la web del Ministeri, disponible al següent enllaç:  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacio

nes/home.htm  

 

Les vacunes les administraran infermeres, organitzades en equips de vacunació 

que treballaran a les residències o domicilis dels usuaris, així com als centres 

assistencials del Servei de Salut. També s’habilitaran alguns punts específics per a 

vacunar professionals sanitaris de l’àmbit privat i concertat. Es garantirà que 

comptarem amb professionals suficients per a immunitzar a la població i sanitaris 

de manera progressiva, i s’establiran les contractacions i canvis organitzatius 

necessaris per a aconseguir l’objectiu amb garanties de seguretat, tant pels 

professionals com pels usuaris. 

 

Així doncs, reiterem la sol·licitud de la vostra col·laboració i quedem a la vostra 

disposició per aclarir qualsevol dubte que es pugui generar. 

 

Aprofitem l’avinentesa per agrair el treball que ens consta que tots esteu duent a 

terme, des de les vostres organitzacions i institucions, per a contribuir a acabar 

amb la pandèmia i garantir la millor atenció possible als usuaris i professionals. 

 

Ben cordialment, 

 

 

 

 

 

 

El Director General del Servei de Salut 

 

 

Juli Fuster Culebras 

La Directora General de Salut 

Pública 

 

 

Maria Antònia Font Oliver 
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