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Assumpte: Vacunació personal substitucions
València 25 de maig de 2021
Estimades directores,
Estimats directors,
Ens posem en contacte amb els vostres centres amb motiu de la substitució del
personal per vacances d'estiu. Com sabeu, la RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, de la
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla
d'actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els
habitatges tutelats i els *CEAM/*CIM i centres assimilats de la Comunitat Valenciana, en el
context de crisi sanitària, introdueix el concepte de vacunació completa en l'article primer,
del següent tenor literal “Es considerarà centre residencial amb vacunació completa aquell
en el qual les persones residents i treballadores han rebut una pauta de vacunació
completa, (2 dosi més el temps indicat segons la vacuna rebuda), així com aquells centres
en els quals hi haja fins a un màxim d'un 5% de persones (entre residents i treballadores)
sense vacunar, per estar contraindicada la vacuna o l'hagen rebutjada explícitament, o
perquè s'estiga completant la seua vacunació. La resta de centres residencials que no
complisquen aquests criteris es consideraran centres amb vacunació incompleta.
Igualment es tindrà aquesta consideració en relació amb els centres de dia”
En l'article segon estableix que “Les persones treballadores no vacunades
s'assignaran a grups bambolla de persones residents o d'usuàries amb pauta de
vacunació completa i evitaran entrar en contacte amb persones residents o usuàries no
vacunades. La direcció dels centres haurà d'organitzar els grups bambolla i l'assignació
de personal de manera que es complisquen aquestes mesures.”
És per la transcendència que té sobre els centres el fet que hi haja persones
treballadores sense vacunar que desitgen ser vacunades, que procedeix preveure la seua
vacunació a l'efecte d'aconseguir el màxim percentatge de centres amb vacunació
completa en l'àmbit assistencial de les persones majors en la Comunitat Valenciana.
El Document ACTUACIONS PER A la PREVENCIÓ I CONTROL ENFRONT DE LA
COVID-19 EN CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE CARÀCTER RESIDENCIAL de la
Conselleria de *Sanitat Universal i *Salut Pública estableix com una de les funcions de la
Comissió Departamental “ Procurar la vacunació de residents i treballadors a mesura que
s'incorporen”. L'esmentat document tècnic disposa que “La Comissió procurarà la
vacunació de les persones (residents o treballadores) encara no vacunades per qualsevol
contraindicació temporal, i dels qui s'incorporen a les residències, sol·licitant
setmanalment les dosis necessàries a vacunacions_sp@gva.es:
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-Treballadors. Es recomanarà activament la vacunació a tot el personal de nova
incorporació, incloent els substituts de permisos programats, en el departament del centre
residencial, on determine la Comissió. En el cas que siga estrictament necessari
incorporar-se abans d'iniciar la pauta, es programarà la seua vacunació per la Comissió al
més prompte possible, i hauran d'extremar les mesures de precaució fins a completar-la.
-Residents. Es programarà la seua vacunació amb l'anterioritat suficient, en el
centre de salut del seu domicili d'origen, sempre que siga possible.
-Estudiants en pràctiques. Es posposarà la seua vacunació fins a completar la dels
majors de 60 anys. Mentrestant, s'evitarà la seua exposició a la *COVID i s'extremaran les
mesures de prevenció. Quan es procedisca a la seua vacunació, aquesta es farà on
determine la Comissió”
Sobre la base de l'anterior us traslladem que, per a la vacunació de les persones
que substituïsquen per qualsevol causa a les persones professionals dels centres de
majors, el procediment a implementar serà el següent:
•

La Direcció del Centre planificarà les vacances del personal i la seua substitució
com més prompte millor, si no les tinguera ja planificades.

•

A continuació, contactarà amb el personal que haja de realitzar les substitucions
(borses de treball o qualsevol altre mitjà habitual de cobertura) a l'efecte de
comprovar si està o no vacunat, i en cas que no ho estiga i vulga vacunar-se,
recaptar les seues dades (*SIP, data de naixement, nom i cognoms i domicili) i el
consentiment de cessió d'aquests.

•

Quan tinga complet TOT el llistat de personal de substitucions que haja de ser
vacunat, traslladarà les dades a un fitxer *excel i donarà trasllat d'aquest fitxer a la
Comissió Departamental que li corresponga per ubicació.

Us recordem la importància de la vacunació per a aconseguir la immunitat de grup i
poder controlar la pandèmia, prova de la qual cosa és la bona xifra de l'evolució de
contagis en el conjunt de centres residencials de persones majors en la Comunitat
Valenciana -ja vacunats-, que en data de hui només compta amb 2 residències amb
persones usuàries positives, sobre un total de 318 centres en tot el territori.
Agraint, com sempre, la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació.
LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONES MAJORS
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