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Controls en els registres de la vacuna contra la SARsCoV2 per disminuir les 

incidències 
 

 

A partir del 17 de febrer, es posen en marxa uns controls en els registres de la vacuna contra la 

SARsCoV2 per tal de disminuir les incidències de registre. 

Per saber-ne més:  
 

Amb l’objecitu de disminuir les incidències en el registre de la vacuna contra la SARsCoV2, l’ECAP 

farà els següents controls de registre: 

 Pantalla Administració de dosi: 

 Si l’antigen és el SARS-CoV2, no es permetrà seleccionar l’opció de 

“vacuna externa” ni des de la pantalla de vacunació individual ni des de 

la pantalla de vacunació grupal. 

 

 En cas d’antigen SARs CoV2, tampoc es deixarà marcar l’opció de lot 

extern i la resta de camps per introduir les dades de la vacuna externa 

estaran desactivats (número de lot extern, codi de producte farmacèutic 

extern, comentaris). 

 

 Dades a validar:  

o Assegurar que s’ha seleccionat una opció: o major exposició o 

major vulnerabilitat 
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o Data posterior al dia 26/12/2020 

o S’obligarà informar dels camps de via i lloc d’administració 

 

 Pantalla Parametrització agenda de vacunació grupal:  

 Al fer clic en el botó “Guardar parametrització de l’agenda”, es 

comprovarà que només s’ha seleccionat una opció: o major 

exposició o major vulnerabilitat. 

 

 Rebutjos massius: 

 En la parametrització de l’agenda, a nivell d’antigen, sortirà un nou 

apartat on es podrà informar del Motiu  

 La data límit de rebuig s’elimina 

 Els valors del desplegable “Motiu de rebuig” seran els mateixos que 

en el rebuig individual 

 

 Pantalla Administració grupal 

 Tal com succeeix amb la resta de dades, es podrà canviar de forma 

individual la parametrització d’un rebuig des de la icona ja que 

apareixerà un nou apartat Motiu de Rebuig amb les dades 

parametritzades per defecte, que es podran modificar. 

 

 En la part inferior, sortirà un nou botó “Rebutjar” que, per a tots els 

pacients seleccionats de la llista, generarà el rebuig a la vacuna tenint en 

compte primer la parametrització individual i, si no en té, la 

parametrització general. 


