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Els joves de 18 a 29 anys ja poden
demanar hora per a la tercera dosi
Les persones que van rebre la dosi de Pfizer o Moderna hauran d'esperar 5
mesos per a la dosi de reforç

Un punt de vaccinació massiva. | ACN

Tots els joves de 18 a 29 anys (i evidentment, tots els majors d'edat), ja poden demanar
hora per rebre la tercera dosi del fàrmac contra la Covid-19. El Departament de Salut ha obert les
sol·licituds per a l'última franja d'edat dels adults que restaven aquest dijous al matí.
Fins ara no es podia sol·licitar, ja que la immensa majoria dels joves catalans no complien els
requisits mínims de 8 mesos de distància entre la segona i la tercera dosis. Ara, però, el criteri per a
diverses vacunes permet que es demani cita i hora. Les persones que van rebre una dosi de
Moderna o Pfizer poden rebre la dosis de reforç al cap de 5 mesos. En el cas de les vacunes
de d'AstraZeneca o la dosi única de Janssen, han de passar 3 mesos per poder rebre ara la dosi
de record.
[noticiadiari]2/226238[/noticiadiari]
Des del Departament de Salut se segueix insistint en la importància de demanar dia i hora a
través del portal de vacunació -es pot accedir a través d'aquest enllaç-, però també confirma que
es manté la vacunació sense cita prèvia. Aquesta última "vacunació espontània" es podrà fer a
punts poblacions i a centres d'atenció primària (CAP). Ara per ara, no s'han notificat nous punts.
La dosi addicional que s'està administrant és de Moderna o de Pfizer, indiferentment de la
vacuna que s'hagi rebut a la primera i a la segona dosi. De fet, s'ha comprovat que totes
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/26027/joves-18-29-anys-ja-poden-demanar-hora-tercera-dosi
Pagina 1 de 2

dues vacunes, tant la Moderna com la Pfizer, tenen una eficàcia molt elevada, independentment
de la vacuna que s'hagi rebut en l'aplicació de la pauta completa (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o
Janssen).
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