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26 de setembre: inici de la vacunació contra la grip 

i de les dosis de reforç contra la COVID-19 
Aquest any, l’ECAP també generarà la proposta de l’antigen grip en aquelles persones que 

tenen l’exclusió per aquest antigen. Els professionals sanitaris hauran de valorar cada cas 

de forma individual.  

Temps de lectura: 2 minuts. 
 

El 26 de setembre, comença la campanya de vacunació contra la grip juntament amb la 

vacunació de reforç contra la COVID-19. És molt important registrar correctament les 

vacunes administrades per tal de garantir la seguretat de la ciutadania i una atenció de 

qualitat.  

 

Cal recordar que tots els i les professionals sanitaris i sanitàries s’han de vacunar per tal de 

protegir-se i també per evitar convertir-se en agents de transmissió en cas de contagi. 

 

A partir del 26 de setembre, l’ECAP mostrarà l’antigen grip per a totes aquelles persones que 

siguin susceptibles de rebre la vacunació seguint les indicacions de la Guia de vacunació de la 

grip del Departament de Salut. Tot i així, cal seguir l’ordre de priorització dels grups receptors 

de la vacuna en aquesta campanya. 

 

Població destinatària de la vacuna contra la grip 2022 

1. Població de 60 anys o més, o que compleixi aquesta edat abans de la finalització de la 

campanya el dia 31 de març de 2023. 

2. Població entre 6 mesos i 59 anys, amb problemes de salut actius a l’ECAP (sense canvis 

respecte la campanya anterior). L’ECAP també proposarà l’antigen a les persones: 

• Amb IMC ≥ 40 calculada els últims 12 mesos i que tinguin 20 anys o més d’edat. 

• Amb IMC ≥ 35 calculada els últims 12 mesos i que tinguin entre 10 i 19 anys d’edat. 

 

Com cada any, un cop vacunada la població objectiu, es podrà oferir la vacunació a la resta de 

la ciutadania. Com a novetat en aquesta campanya –i com a reforç per augmentar el nombre 

de ciutadans vacunats– l’ECAP generarà la proposta de l’antigen grip també per a aquelles 

persones que tenen l’exclusió per aquest antigen. Caldrà la valoració del professional en 

cada cas i el consentiment verbal de la persona. 
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Cal recordar que qualsevol canvi de diagnòstic (alta o baixa) posterior a la data de generació 

de la campanya a l’ECAP (19 de setembre) no modificarà la proposta de l’antigen grip a l’ECAP. 

Aquells infants amb condicions de risc que no hagin complert 6 mesos en la data de generació 

de la campanya a l’ECAP tampoc tindran la proposta de l’antigen grip. 

 

En ambdós casos, si el professional considera que cal vacunar la persona, es podrà registrar 

igualment la vacuna en la història clínica encara que el ciutadà no tingui la proposta de 

l’antigen. 

 

Pel que fa l’antigen SARS-CoV-2, la proposta de vacunació es mostrarà a l’ECAP com a dosi 

complementària seguint els algoritmes de vacunació de la dosi de reforç indicats pel Ministeri 

de Sanitat. 


