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Informacion básica da campaña
Este ano a incorporación dos grupos da poboación diana á campaña de vacinación será secuencial

DATAS DE INICIO E FIN DA CAMPAÑA
• Data inicio: 10 de outubro
• Data finalización: 31 de decembro.
• Utilización de 2 tipos de vacinas:
- Efluelda®: para persoas de 60 ou máis anos institucionalizadas en residencias. Na poboación xeral para 85 e máis anos.
- Vaxigrip Tetra®: para persoas incluídas na poboación diana de entre 6 meses e 84 anos. En persoas institucionalizadas para menores
de 60 anos.
POBOACIÓN DIANA
• Persoas de 60 ou máis anos, especialmente as persoas de 65 ou máis anos.
• Residentes en institucións pechadas (residencias de persoas maiores e outros centros de atención a discapacidade).
• Mulleres embarazadas en calquera trimestre da xestación e puérperas nos primeiros 6 meses tras o parto se non foron vacinadas anteriormente.
• Nenos e nenas de 6 a 59 meses
• Nenos e adolescentes (de 6 meses a 18 anos) con tratamentos prolongados de ácido acetilsalicílico.
• Persoas menores de 60 anos e maiores de 59 meses con patoloxías de risco (definidas na instrución).
• Profesionais ou estudantes en práticas de centros sanitarios, servizos e establecementos sanitarios.
• Persoas que traballan en institucións xeriátricas ou en centros de atención de discapacidade.
• Persoas que proporcionan coidados domiciliarios a pacientes de risco ou a persoas maiores.
• Conviventes (incluídos nenos) de persoas pertencentes a grupos de risco.
• Persoal de oficinas de farmacia
• Persoas que traballan en servizos esenciais para a comunidade.
• Traballadores expostos directamente ás aves domésticas ou porcos nas granxas ou explotacións avícolas ou porcinas, e tamén ás aves silvestres.

PAUTA DE VACINACIÓN
Unha dose (agás os menores de 9 anos, que necesitan dúas no caso de ser a súa primeira vacinación contra a gripe)

DISTRIBUCIÓN DE VACINAS:
Cargas iniciais
Centros pertencentes ao Sergas:
Carga inicial que se recibirá sin ter que solicitala:
• Para vacinar ao persoal sanitario, persoal de emerxencias e persoal de farmacias
• Para persoas de 85 ou máis anos
• Para nenos e nenas de 6 a 59 meses
Outros puntos de vacinación:

Deberán solicitar a carga inicial
• Hospitais privados: solicitarán a carga incial para os seus traballadores e para as persoas de 85 ou máis anos.
• Residencias de persoas maiores e de persoas con discapacidade: solicitarán as vacinas para os seus traballadores e residentes.
O resto de solicitudes deberán ser enviadas á xefatura territorial da Consellería de Sanidade correspondente como en anos anteriores e seguindo a
secuencia da poboación diana a vacinar (ver recadro en información básica da campaña)
A partir do 17 de outubro, comezarán a vacinarse as persoas de 80 ou máis anos e os nenos/nenas e 6 a 59 meses coa vacina Vaxigrip Tetra por
tanto será necesario solicitar dende todos os puntos esta vacina para a data indicada. Non haberá carga inicial automática para o inicio destes
grupos
Días de distribución
10 de outubro - 11 de novembro: martes/mércores/venres
14 de novembro - 31 de decembro: martes/xoves
CONTACTO
Xefaturas territoriais da Consellería de Sanidade
• A Coruña
Correo electrónico: corunavacinas.dlpc@sergas.es
Tlfnos: 981 182 252 / 582 252 981 155 611 / 555 611; 981 155 822 / 555 822
• Lugo
Correo electrónico: xtlu_vacinas@sergas.es
Tlfnos: 982 292 117 / 982 292 113
• Ourense
Correo electrónico: vacinas.sanidade.ourense@sergas.es
Tlfnos: 988 066 347 / 988 066 513
• Pontevedra
Correo electrónico: vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es
Tlfnos: 986 885 824 / 986 885 826
• Unidade de Vigo
Correo electrónico: vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es
Tlfnos: 986 817 724 / 986 817 232
Áreas sanitarias
• A Coruña e Cee
Tlfnos: 981 178 000 Ext. 297 211 / 291 023
• Ferrol
Tlfnos: 981 334 018 / 981 234 573
• Santiago de Compostela e Barbanza
Tlfnos: 250 480
• Lugo, Cervo e Monforte de Lemos
Tfno.: 536 299
• Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras
Tlfno: 988 385 512
• Pontevedra e O Salnés
Tlfno: 986 807 011 / 287 011
• Vigo
Tlfno: 986 816 465 / 986 825 152

