
 

La Comissió de Salut Pública va aprovar el 21 de juliol de 2022 l’administració d’una 

segona dosi de record a la tardor-hivern de 2022 en determinats grups, entre els quals 

hi ha el personal sanitari. En particular, es recomana l’administració d’una dosi de record 

enfront de la COVID-19 al personal dels centres, serveis i establiments sanitaris, tant 

d’atenció primària com hospitalària, pública i privada, persones que treballen en els 

serveis d’emergències sanitàries en contacte amb pacients i personal de residències de 

persones majors i amb discapacitat. 

 

Es recomana l’administració conjunta de les vacunes enfront de COVID-19 i grip, sempre 

que hi haja disponibilitat de les dues vacunes. 

 

Tant per a la campanya de grip com per a la dosi de record enfront de la COVID-19, i a fi 

de garantir la màxima accessibilitat a la vacunació del personal sanitari, es trasllada als 

col·legis professionals de l’àmbit sanitari aquesta nota informativa: 

 

En aquesta campanya s’oferirà la vacunació al personal sanitari a partir del dia 5 

d’octubre en: 

 

- En el seu lloc de treball si desenvolupa l’activitat en un centre sanitari amb equips 

i infraestructures per a realitzar la vacunació. 

 

- En els serveis de prevenció (SPRL) adherits (empreses generadores de salut) que 

oferiran la vacunació antigripal en les mateixes condicions que en anys anteriors. 

A més, vacunaran de COVID-19 el seu personal propi, el personal dels centres no 

hospitalaris de la sanitat privada i el personal sociosanitari que cada SPRL tinga 

cobert per les seues activitats sanitàries. Cada SPRL informarà sobre la vacunació 

prevista a les empreses cobertes. 

 

- En el cas que no haja sigut possible la vacunació en el seu centre sanitari o en els 

SPRL, subsidiàriament podrà sol·licitar cita en el seu centre de salut, acreditant 

la seua condició de col·legiat o que es tracta de personal d’un  centre, servei o 

establiment sanitari. 
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En cas que ho consideren oportú i per criteris d’accessibilitat, els col·legis 

professionals podran organitzar campanyes de sensibilització per a la vacunació. 

Si consideren oportú organitzar alguna sessió de vacunació per als seus 

col·legiats, l’espai on es realitze haurà de complir amb els requeriments establits 

per als punts de vacunació (de personal format, equipament…), disposar dels 

permisos necessaris i estar pròxim a un centre sanitari per a atendre possibles 

reaccions adverses; hauran de convocar-la per llista i tot acte vacunal en aquests 

espais alternatius haurà de registrar-se en l’RVN. 

S’administrarà la dosi de record almenys 5 mesos des de l’última dosi de 

vacuna rebuda o des de l’última  infecció. 

 

València, a data de signatura electrònica 

La secretària autonòmica de Salut Pública 

i del Sistema Sanitari Públic 
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