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Estimada directora, estimat director,  

 

Després de les diferents reunions mantingudes amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública per a finalitzar el procés de vacunació al personal que treballa als centres educatius, 

us facilitem la informació següent perquè la feu arribar a tot el personal que treballa al 

vostre centre, al qual es va administrar la primera dosi de la vacuna durant els mesos de març 

i abril. 

 

En primer lloc, les citacions per a l’administració de la segona dosi les rebrà cada persona al 

seu mòbil, a través d’un missatge SMS o d’una telefonada, del departament de salut 

corresponent al domicili de cada persona. 

 

Per això, és molt important que totes les persones a les quals se’ls haja d’administrar aquesta 

segona dosi actualitzen les seues dades en l’enllaç següent: 

 

http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/datos-contacto 

 

És fonamental comprovar que les dades que figuren en aquest enllaç són correctes, 

especialment el número del telèfon mòbil. 

 

Per a poder actualitzar les dades, s’ha de conéixer el número SIP: 

• Algunes persones van rebre la notificació d'alta en SIP després de la primera dosi.  

• Els qui desconeixen el seu número SIP s’han de posar en contacte amb la seua 

mutualitat perquè li ho notifiquen, ja que la mutualitat disposa dels números SIP 

assignats als seus mutualistes. Si es donara la situació de no tindre assignat un número 

SIP, la mutualitat gestionarà amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

l'assignació d'un número SIP. 

 

En els pròxims dies, les persones menors de 60 anys, rebreu un missatge SMS al vostre 

telèfon mòbil amb el text següent: 

 
SMS 

Sigles ****SIP. Es procedirà a citar-lo per a completar la seua vacunació amb una 2a dosi de Pfizer 

(Comirnaty). Si rebutja vacunar-se amb Pfizer, se’l vacunarà amb AstraZeneca (Vaxzevria). Per a rebutjar 

vacunar-se amb Pfizer, faça clic ací: ENLLAÇ (al formulari)  

 

Formulari   SEGONA DOSI EN VACUNATS AMB ASTRAZENECA COVID-19 

 

Per a més informació, accedisca a: http://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/vacunas-por-grupos-de-

edad 

Faig constar que: 

- Conec l’esquema de vacunació proposat per la Comissió de Salut Pública de 1a dosi amb AstraZeneca 

(Vaxzevria) i 2a dosi amb Pfizer (Comirnaty). 

 

- Conec els riscos de la decisió de vacunar-me amb la 2a dosi de la mateixa vacuna AstraZeneca que vaig rebre 

en la 1a dosi, en particular la síndrome de trombosi amb trombocitopènia, poc freqüent, però greu. 

 

- He pres la decisió de rebutjar la vacuna de Pfizer i vacunar-me amb AstraZeneca.  

 

CONFIRMAR 

 

CSV:GPMG2DXT:PKRD2YZD:A4QC1H1K URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GPMG2DXT:PKRD2YZD:A4QC1H1K
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Les persones majors de 60 anys no rebreu l’SMS anterior. 

 

A continuació, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública procedirà a la citació de 

persones, tant les menors de 60 anys com les majors d’aquesta edat, que es vacunaran amb 

Pfizer i amb AstraZeneca, en els diferents espais de vacunació corresponents al domicili de 

cada persona. 

 

Les citacions s’iniciaran el pròxim 21 de juny i la previsió és que finalitzen el 12 de juliol, en 

les quals s'indicarà el lloc, la data i l'hora per a fer efectiva la vacunació. 

 

 

D’altra banda, des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública també se’ns ha 

comunicat el següent: 

 

- Les persones menors de 65 anys que van passar la COVID-19 abans que se’ls 

administrara la primera dosi no rebran cap citació, ja que en aquests casos es considera 

que ja han rebut la pauta completa. 

- Les persones que han passat la COVID-19 després d’administrar-los la primera dosi de 

la vacuna seran citades quan es complisquen 6 mesos des que van passar la COVID-19. 

- Les persones que estan empadronades en una altra Comunitat Autònoma han de 

comprovar que tenen la seua SIP activa, entrant en l'enllaç d'actualització de dades 

assenyalat anteriorment. 

- Les persones que desitgen obtindre el Certificat COVID Digital UE s’ho podran 

descarregar des del següent enllaç: 

 

http://coronavirus.san.gva.es/certificado-digital-ue 
 

 

Una vegada més, us agraïm la vostra col·laboració i el treball que esteu realitzant. 

 

Salutacions cordials.  
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