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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

REUNIÓ VACCINACIÓ MOSSOS D’ESQUADRA 
 

Els passat 19 de Febrer de 2021, es va produir la Reunió Extraordinària de la Comissió de Seguretat i Salut 

Laboral. 10 dies després que es fes públic la noticia que es procediria a la Vaccinació dels Membres dels 

Cossos de Seguretat de Catalunya. 10 DIES! 

 

Des del SEGCAT ja vàrem demanar una reunió Urgent el dia 11 de Febrer, per les incerteses que estava 

causant el Procés de Vaccinació dins el Col·lectiu. I les respostes donades a la reunió mantinguda el 19 de 

Febrer les trobem insuficients i una falta de respecte cap al Cos de Mossos d’Esquadra. Aquí alguns dels 

punts tractats: 

- La COVID19 és un tema de Salut Pública i com a tal ho gestiona el Departament de Salut . 

- Al comunicat inicial que es va enviar per informar de la vaccinació hi ha un link que porta a Salut on 

tenim una guia de les preguntes relacionades amb la vaccinació. 

- Qualsevol dubte específic anar a parlar amb el metge de capçalera. 

- Per la gent que no ha pogut o no ha volgut vaccinar-se, és molt probable que al Març hi hagi una 

repesca però que encara no està confirmat per Salut. 

- El personal sensible i el major de 55 anys de moment no hi ha establert res concret i s’han de posar en 

contacte amb el seu metge de capçalera i que aquest els informi del procediment a seguir. No es 

descarta que la vacuna AstraZeneca sigui autoritzada per majors de 55 anys en un futur pròxim. 

- De moment Mossos té assignada la vacuna AstraZeneca i no té accés a cap altre vaccí. 

- En principi ningú que ha passat la COVID19 els últims 6 mesos s’hauria de vaccinar però que ho han de 

parlar  amb el seu metge de capçalera. 

- S’ha fet una segona llista amb TOT el personal de la DGP per tal que sigui vaccinada i resten a l'espera 

de que Salut doni l’aprovació, i a partir d’aquí encetar el protocol de vaccinació. 

- L’ISPC va a part i tenen llistes per a la gent que s’hi està allà. 

Com ja hem dit Insuficients les explicacions donades. Cal recordar que ens vàrem haver de posar en 

contacte amb el Epidemiòleg Dr. Oriol Mitja per demanar la seva opinió ja que la Vaccinació precipitada 

estava causant una greu preocupació dins el Cos de Mossos d’Esquadra. A pocs dies d’unes Eleccions al 

Parlament. On molts Companys i Companyes varen patir efectes Secundaris. Companys de més de 55 anys 

que no s’han pogut Vaccinar. Companyes que no sabien si els hi podia afectar la Vaccinació per quedar-se 

embarassada. Cap tipus de compensació per tal de Vaccinar-se i potenciar la Vaccinació dins el Col·lectiu. 

Una vergonya tot plegat, ja tingui la culpa el Departament de Salut com el Departament d’Interior.  

 

Des del SEGCAT us informem de la millor forma, parlant Clar i Català. 

 

 

 

 


