
 
 
 

LA VACUNACIÓ DE TOTS ELS LOGOPEDES QUE NO 
ESTAN A PRIMERA LÍNIA ES FARÀ AMB LA 
COL·LABORACIÓ DEL COL·LEGI 
 
Com sabeu, en aquests moments ens trobem en la primera etapa de vacunació 
(desembre 2020 i fins el 30-3-2021) regulada en el document: Estrategia de vacunación 
frente a COVID-19 en España, en la versió de 18 de desembre de 2020, elaborat pel Grup 
de Treball Tècnic de Vacunació COVID-19 de la Ponència del Programa i Registre de 
Vacunacions del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones
/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion1_EstrategiaVacunacion.pdf).  
 
El document d'estratègia de vacunació estableix una priorització en les vacunacions 
d'aquesta primera fase que reparteix en quatre grans grups: 
 

- GRUP 1: Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballin en residència 
de persones grans i d'atenció a grans depenent 
 

- GRUP 2: Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari 
 

- GRUP 3: Altre personal sanitari i sociosanitari (no inclosos en el grup anterior) 
que realitzen activitats que exigeixen contacte estret amb persones que poden 
estar infectades per SARS-CoV-2 

 
- GRUP 4: Persones considerades com grans dependents (grau III de dependència, 

es a dir, amb necessitat d'intenses mesures de recolzament) que no estan 
actualment institucionalitzades 

 
El document d'estratègia de vacunació inclou dins del grup 3 les "personas no incluidas 
en la categoría de primera línea (grupo 2) que trabajan en centros y establecimientos 
sanitarios y sociosanitarios, pero en esta primera etapa la vacunación se centrará 
solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen 
contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2, es decir, 
en función del riesgo de exposición y transmisión." Per tant, del contingut d'aquesta 
definició es desprèn, a primera vista, que els professionals sanitaris de centres i 
consultes privades, i aquells de centres públics que no tinguin contacte estret amb 
persones que poden estar infectades per COVID, no entrarien en aquesta primera fase 
de vacunació. 
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Tanmateix, el passat dimecres en el "Webinar sobre vacunació COVID-19 als 
professionals sanitaris: on som?" organitzat pel Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya, on hi va participar el Secretari General de Salut Pública, el Dr. Argimon (a part 
d'altres epidemiòlegs com el Dr. Antoni Trilla o la Dra. Magda Campins), el Dr. Argimon 
va confirmar que en aquesta Etapa 1 es podrà vacunar a tots els professionals sanitaris, 
tant si treballen al sector públic o al privat, i independentment de si tracten només casos 
diagnosticats de Covid, sempre i quan sí que tractin amb pacients (a partir del minut 
1:14:30 - 1:22:00 del Webinar, que podeu visualitzar aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=ecmWunnwOa8  
 
 
En aquest sentit, i en funció de la disponibilitat de les vacunes, s'han començat a vacunar 
els professionals que tracten directament amb pacients diagnosticats de COVID, tant en 
centres privats com en centres públics i se seguirà en aquesta Etapa 1, per tant fins el 
30-3-21, per la resta de professionals sanitaris que tractin qualsevol tipus de pacients, 
no només els casos COVID. 
 
El Secretari de Salut Pública especificava que els professionals sanitaris que tracten 
pacients que no son COVID, com els logopedes (que cita expressament el Dr. Trilla, que 
és qui formula la pregunta al Dr. Argimon), formen part del que ha definit Etapa 1, fase 
2-2, és a dir, que seran els últims professionals sanitaris a vacunar d'aquesta Etapa 1 de 
vacunacions (després del professionals de primera línia que tracten casos diagnosticats 
de COVID i després dels professionals que tenen contacte estret amb pacients COVID i 
que estan en risc d'exposició i transmissió). I ha conclòs dient que tots els professionals 
sanitaris que tractin amb pacients es vacunaran abans del 30-3-21. 
 
En aquest sentit, el Dr. Argimon també ha comentat que la vacunació de tots aquests 
professionals que no estan a primera línia es farà en col·laboració dels Col·legis 
Professionals. Per tant, des del Col·legi de Logopedes de Catalunya estarem atents de 
les instruccions que ens arribin des del Departament de Salut per coordinar-ho. Estigueu 
atents amb les informacions que anirem fent arribar a tots els col·legiats. 
 
Caldrà estar també atent a les actualitzacions del document "Estrategia de vacunación 
frente a COVID-19 en España", per veure com configura les etapes i els grups prioritaris 
de vacunació. 
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