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Es reprèn la vacunació per a les persones 
membres del cos de mossos d’esquadra 

Barcelona, 12 de maig de 2021.- 

Segons informa el Departament de Salut, es reprèn la vacunació dels col·lectius de 
professionals essencials mitjançant l’administració de la vacuna de Pfizer/BioNTech – 
Comirnaty, aprovada per l’Agència Europea de Medicaments el dia 23 de desembre de 
2020. 

Amb aquest anunci, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) informem que 
durant les pròximes setmanes Salut es posarà en contacte amb cadascuna de les persones 
,per informar-les de com es desenvoluparà el seu procés vacunal. 

Quines persones es podran vacunar? 

- Aquelles que No s’hagin vacunat durant la primera convocatòria de vacunació 
per a professionals essencials amb la vacuna d’Oxford/AstraZeneca – Vaxzevria. 

- Aquelles que No hagin passat la COVID-19 durant els darrers sis mesos. 

- Aquelles que No siguin un cas positiu de COVID-19 o un cas estret en el moment 
de la vacunació. 

Com es durà a terme la vacunació? 

- Al llarg de les setmanes vinents podràs rebre un missatge de text (SMS) que et 
redirigirà a una aplicació perquè puguis reservar hora, dia i lloc per vacunar-te. 

- A https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/inici?qtoken=46903489-801d-428b-
b292-ce42a4cbf3cf podràs demanar cita per vacunar-te. 

Recorda! És important que les teves dades personals (telèfon, mòbil i adreça electrònica) 
estiguin actualitzades a la base de dades del sistema sanitari català. Per comprovar-ho i 
actualitzar-les si s’escau pots fer-ho visitant el web de La Meva Salut 
(https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome) 

Malgrat celebrem per tant, que es continuï amb el procés d’immunització del col·lectiu 
amb les possibilitats que el mercat farmacèutic permet actualment, des del SAP-FEPOL 
esperem saber especialment, què passa amb aquelles i aquells que ja han rebut la primera 
dosi d’AstraZeneca, la qual representa un alt percentatge de persones membres del cos. 

Per a més informació, contacteu amb el vostre delegat o delegada sindical, o a través del 
següent enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-
19/convocatoria/professionals/professionals-essencials/ 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


