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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

VACCINACIÓ COSSOS DE SEGURETAT AMB ASTRAZENECA 

 

Després de la notícia d’ahir del Departament d’interior i Salut que avui es començaria a Vaccinar 

als Cossos de Seguretat de Catalunya amb el vaccí d’AstraZeneca i sense rebre més informació al 

respecte, va crear un nerviosisme dins del Col·lectiu, ja per la novetat, la desinformació i les preses. 

Motiu pel qual, vist que moltes de les nostres Afiliades i Afiliats ens preguntaven pel Vaccí 

AstraZeneca o com aniria la Vaccinació, des del SEGCAT ens vàrem posar en contacte amb el Dr. 

Oriol Mitjà, expert en la matèria, i ens ha respost de forma urgent, la qual cosa li agraïm molt. 

 

 

Email Dr. Oriol Mitjà: 

 

Sobre la vacunació de la Covid amb la vacuna d'AstraZeneca. Penso que és una mesura encertada. 

Heu de saber que l'eficàcia és del 70% i que per tant la immunitat que confereix no és tan forta 

com la de les vacunes de Pfizer o Moderna 95%. Però sembla adient que us poseu aquesta vacuna 

com a mesura de protecció pels següents motius: 

1) Una reducció del 70% de probabilitats de tenir Covid es molt bon resultat per a l'individu 

vacunat. 

2) En un col·lectiu jove (<55 anys) i sà, la possibilitat de patir una complicació per Covid és baixa. 

3) Si tot el col·lectiu us vacuneu, amb una eficàcia del 70%, significa que es crea una immunitat de 

grup que impedeix que hi hagi transmissió entre vosaltres (entre els companys). 

4) En cas que alguna persona vulgui assolir la protecció del 95%, es pot revacunar amb Pfizer i 

Moderna més endavant. És a dir, posar-te aquesta vacuna no és incompatible amb revacunar-te 

més endavant. 

 

Espero haver estat d'ajuda, 

Oriol 

 

 

Des del SEGCAT esperem que la resposta del Dr. Oriol Mitjà pugui tranquil·litzar a part del Col·lectiu 

i ajudi a prendre la decisió final. 


