SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Estimada directora, Estimat director:

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos respecte a la vacunació de les persones majors
de 65 anys que puga haver-hi al vostre centre.
Arran de la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat celebrat hui i de les decisions
que s’han pres a la mateixa, informem del següent:
1. El Consell Interterritorial de Sanitat ha autoritzat la vacunació de persones majors de 65
anys amb Astrazeneca.
2. Les persones majors de 65 anys dels centres que estan citats demà per a la vacunació
hauran d’anar amb la resta de personal del seu centre a l’hora i lloc on se’ls ha convocat.
3. Les persones majors de 65 anys dels centres que estaven convocats per a la vacunació
el divendres 26 de març, dissabte 27 o hui dimecres 31 de març, podran anar demà 1
d’abril al punt de vacunació adjudicat al seu centre, i rebran la dosi corresponent. Per
tant, hauran de dur el SIP i el qüestionari corresponent, com ha fet la resta de
companyes i companys.
4. Aquelles persones a les quals els correspongueren els punts de vacunació de Requena,
Alcoi, Torrevieja i Vinaròs podran anar a altres punts de vacunació que consideren
oportú perquè demà 1 d’abril, els punts esmentats, no estaran actius.
5. Tota persona major de 65 anys, que assistisca individualment i no acudisca a la
vacunació amb la resta de personal del seu centre, haurà d’adreçar-se a la persona
responsable de la Conselleria d’Educació, facilitant les seues dades i el centre educatiu
en el qual treballa.

Tota la informació sobre el procés de vacunació està disponible al web:
http://www.ceice.gva.es/va/covid-19
Recordem la necessitat de presentar el SIP i el qüestionari, degudament emplenat, que
trobaran al web.
Novament, volem agrair-vos el treball que esteu realitzant i la vostra col·laboració en la
gestió del procés de vacunació.
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