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Controls per facilitar el correcte registre de la vacuna contra la SARS-CoV-2 
 

 
 

Des del 26 de febrer, l’ECAP farà controls per facilitar la correcta introducció de l’administració  

de la vacuna contra la SARS-CoV-2 i disminuir així els errors de registre que s’estan produint. 

Per saber-ne més:  

Tots els registres de la vacuna contra la SARS-CoV-2 s’envien al Ministeri. Allí validen els registres 

i es retornen els errors que cal corregir. Per disminuir aquests errors propis de registre, a partir d’ara, 

l’ECAP farà les següents validacions: 

 

Pantalla Registre Administració Vacuna 

 Es permetrà modificar els camps Via/lloc administració, lot i motiu de vacunació, que 

actualment estan inactius. 

 A l’entrar a la pantalla de Registre, per Vacunació Individual i/o Grupal,  els desplegables 

només tindran les opcions acceptades en la fase actual i filtrades pel grup poblacional segons 

els criteris: 

o Personal metge o infermer de qualsevol centre: ≥ 18 anys i ≤ 80 anys 

o Altre personal treballador centre sanitari: ≥ 16 anys i ≤ 80 anys 

o Personal docent: ≥ 20 anys i ≤ 70 anys 

o Personal essencial administració pública:  ≥ 16 anys i ≤ 70 anys 

o Altre tipus de Personal essencial: ≥ 16 anys i ≤ 70 anys 
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 En el moment de registrar la vacuna, es comprovarà si l’usuari  té registrada una exclusió. 

En cas de ser així, es mostrarà l’error: “No es pot registrar la dosi ja que el pacient té 

registrada una exclusió”. Aquesta comprovació també es farà en el cas de vacunació grupal. 

 Si es vol modificar una dosi, al fer clic en el botó per guardar, es validarà que la data de 

vacunació sigui superior al 26/12/2020. Després, es preguntarà si volem Eliminar o Anul·lar, 

però al continuar, si s’està esborrant la primera dosi i ja tenim la segona registrada, mostrarà 

missatge: “No es pot esborrar la primera dosi perquè ja s’ha registrat la segona dosi”. 

 

Pantalla exclusió/rebuig 

 A l’entrar a la pantalla, els desplegables només tindran les opcions acceptades en la fase 

actual i filtrades pel grup poblacional segons els criteris: 

o Personal metge o infermer de qualsevol centre: ≥ 18 anys i ≤ 80 anys 

o Altre personal treballador centre sanitari: ≥ 16 anys i ≤ 80 anys 

o Personal docent: ≥ 20 anys i ≤ 70 anys 

o Personal essencial administració pública:  ≥ 16 anys i ≤ 70 anys 

o Altre tipus de Personal essencial: ≥ 16 anys i ≤ 70 anys 

 Al fer clic en el botó per guardar, el programa mostrarà un error si ja té una administració 

feta el mateix dia amb el missatge: “No es pot guardar l’exclusió ja que existeix una 

administració amb data d’avui”. 

 Al fer una nova exclusió, els camps referents a Data Límit no apareixeran (per cap vacuna). 

 La llista d’exclusions mostrarà totes les exclusions fetes, incloent aquelles que ja no estiguin 

vigents per tenir data de caducitat, les quals sortiran amb el fons gris. 

 A la llista d’exclusions s’afegirà la nova columna “Data inici” i es modificarà l’actual “Data 

Límit” per “Data Fi”. 

 La icona de la creu que actualment esborra l’exclusió/rebuig, passarà a tenir un 

comportament diferent: en fer clic, mostrarà una petita pantalla on s’haurà d’indicar si el 

motiu d’esborrar el rebuig és per un error d’introducció de dades (en aquest cas, es 

comunicaria a HC3 l’error per treure el rebuig i aquest no sortiria a la llista d’exclusions) o 

bé és perquè el pacient ja vol vacunar-se (no es notificaria res a HC3 i el registre sortiria 

com donat de baixa a la pantalla). 


