L’11 de març de 2020, la Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar l’estat de pandèmia
degut a la infecció pel SARS-COV-2 (COVID-19) i això va derivar en una crisi sanitària d’abast
internacional i sense precedents.
Per tal d’evitar un agreujament de la crisi sanitària, tant des de l’OMS com altres organismes
internacionals i també des del Ministeri de Sanitat, s’insisteix en la necessitat de continuar la
vacunació per evitar casos de les malalties que es poden prevenir mitjançant la vacunació. A
Catalunya, les recomanacions són les incloses al Calendari de vacunacions sistemàtiques vigent.
Sempre és altament recomanable tenir les vacunes recomanades posades i el canet vacunal al
dia, però en el marc de la pandèmia global del COVID-19 encara ho és més perquè:




En aquesta situació excepcional és molt important evitar qualsevol altra infecció que
pugui causar símptomes semblants als de la COVID-19 i que fan que calgui aïllar a
possibles casos i contactes.
Tenir el calendari vacunal al dia permet evitar les malalties que es poden prevenir amb
vacunes més freqüents i importants en el nostre entorn i, per tant, evita l’aparició de
malalties que poden semblar una COVID-19.
Les vacunes del calendari son gratuïtes i accessibles a tots els centres vacunals.

Atès que en aquest període de l’any és freqüent la participació d’infants a activitats de lleure en
què comparteixen espais i mantenen un contacte proper entre ells (casals d’estiu, campaments,
colònies, etc.), és molt important que aquests infants estiguin vacunats per tal d’evitar
transmissions de malalties infeccioses. Per aquest motiu, i tenint en compte les consideracions
anteriors, és important:



Afegir una fotocòpia del Carnet de Vacunació a la Fitxa de Salut preceptiva establerta a
l’article 11.1.10 apartat c) del Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les
activitats d’educació en el lleure en els quals participen menors de 18 anys.
Recordar la importància de mantenir actualitzar el Calendari de Vacunacions de l’infant.

Vista la situació epidemiològica actual i les recomanacions del Departament de Salut en matèria
de vacunacions, és convenient que les famílies d’infants no vacunats emplenin un document de
Declaració Responsable que alliberi l’organització de qualsevol responsabilitat.
Per a qualsevol dubte referent a aquest tema, podeu trucar al telèfon 061 CatSalut Respon.
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT
En/na ________________________________ amb DNI____________ com a pare/mare/tutor
del nen/na ________________________________________________ em faig exclusivament
responsable de les possibles conseqüències o incidències derivades de la seva presumible NO
VACUNACIÓ atès que no s’ha aportat el carnet de vacunacions en la documentació per a la
inscripció a l’activitat____ __________________________ i, per tant, exonero la instal·lació,
l’entitat organitzadora, la persona responsable de l’activitat i el seu equip de dirigents de
qualsevol responsabilitat per aquest motiu.
Població i Data: ______________________________________________
Signatura de pare, mare i tutor/a legal

