
ACTUALITZAT A 13 DE MARÇ

Preguntes i respostes sobre la vacunació en educació

La campanya de vacunació ha generat alguns dubtes que ens estan arribant al sindicat. 
Els estem recopilant per donar resposta. Si sorgeixen més dubtes que puguem respondre 
anirem ampliant aquesta informació.

En la carta enviada per la Conselleria es diu que el personal d’excedència, en 
serveis especials o en comissió de serveis en altre centre no ha de constar en la 
llista, però què passa amb la gent que té un permís o una llicència? Han d’estar o 
no en el llistat?

Les persones en permís o llicència han estat incloses a última hora, perquè efectivament 
semblava que no formaven part del pla de vacunació, però finalment sí que han entrat. 
Les direccions poden afegir aquest personal a mà, perquè les llistes ja s’han enviat a la 
Conselleria, tal i com explica la carta enviada als centres el 10 de març en cas d’error o 
oblit.

Si estic en algun cas contemplat en el qüestionari de l’annex (que enllacem ací) i no 
em correspon la vacunació, he de presentar-me igualment el dia en què se cite el 
meu centre a vacunar-se?

No cal que et presentes el dia de la vacunació si no et correspon perquè formes part 
d’algun cas de l’annex esmentat. Ara bé, si així i tot tens algun dubte, sempre et pots 
presentar amb el formulari emplenat i consultar abans de la vacunació al personal sanitari.

Si ara no em puc vacunar perquè les circumstàncies actuals no m’ho permeten 
(embaràs, excedència, etc) però més endavant sí, hi haurà una segona campanya de
vacunació per al personal educatiu?

No hi haurà una segona campanya més enllà de la prevista per a la segona dosi o, com 
ha anunciat la Conselleria de Sanitat, quan es dispose de vacunes apropiades per a les 
persones majors de 55 anys. 

Per tant, si ara no pots vacunar-te però més endavant sí, des de Sanitat es posaran en 
contacte amb tu quan corresponga vacunar-te per tram d’edat. Si en eixe moment no et 
pots vacunar encara t’informaran de com has de procedir.

No vull vacunar-me i estic en el llistat que ha elaborat el meu centre. Això quina 
implicació té?

Estar en el llistat no té implicació de cap tipus. La vacunació és voluntària i, per tant, no 
cal que et presentes al lloc de vacunació. En la llista ha d’estar totes les persones menors 



de 55 anys que estiguen en actiu en el centre i també qui estiga de baixa mèdica, 
independentment que vulguen o no vacunar-se o puguen o no vacunar-se.

I quan es podran vacunar les persones majors de 55 anys?

La Conselleria de Sanitat i la d’Educació s’han compromés a vacunar també a les 
persones majors de 55 anys que treballen en els centres educatius en disposar de les 
vacunes apropiades (que també podria ser l’AstraZeneca si el Ministeri de Sanitat ho 
autoritza) de forma prioritària. No sabem quan es produirà aquesta situació i caldrà estar 
pendents de les informacions de Sanitat i Educació.

Quan se sabrà on i quan ens vacunarem?

La citació del centre per al Punt de Vacunació, dia i hora es publicarà en la pàgina web de 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/covid-19) amb 48 
hores d’antelació com a mínim. La primera citació es publicarà dissabte 13 de març a les 
9 hores.

Estic de baixa i treballe en una població allunyada del centre on treballe. Puc 
sol·licitar un canvi de lloc de vacunació?

No està prevista aquesta circumstància. La citació es fa seguint el criteri d’ubicació del 
centre, no d’on viuen les persones que hi treballen, encara que estiguen de baixa.

Estic ara en el centre però tinc previst que ja no ho estaré per a la segona dosi (cas 
de professorat interí, personal en pràctiques, pròxims permisos de paternitat, etc.). 
Hem subministraran la segona dosi? I com m’assabente si ja no estic al centre?

La segona dosi se subministrarà a tot el personal que ha rebut la primera. La Conselleria 
ja ha previst aquesta situació i totes les persones que ja no estiguen en el centre per a la 
segona dosi seran avisades per rebre la segona. 


