Calendari de vacunacions sistemàtiques 2020
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S'ha d'administrar la vacuna DTPa-PI als 6 anys d'edat als infants vacunats als 2, 4 i 11 mesos. Els vacunats amb la pauta anterior, als 2, 4, 6 i 18 mesos rebran una dosi de dTpa. 2 Vacuna contra el meningococ conjugada tetravalent (MACWY). Es vacunaran els adolescents d'11-12
anys d'edat que no hagin rebut cap dosi de MACWY des dels 10 anys d'edat. També es vacunaran, durant els propers dos anys, els nois i noies de 14 anys als centres educatius i es farà repesca fins als 18 anys d’edat als centres de salut. 3 Vacuna contra l'hepatitis A (HA) i vacuna
contra la varicel·la (V). Només es vacunaran als 11-12 anys els infants no vacunats o parcialment vacunats (la pauta vacunal consta de dues dosis). 4 Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH). Es vacunaran només les noies amb dues dosis. 5 S'ha d'administrar la vacuna
dTpa a les embarassades, en cada embaràs, al més aviat possible a partir de la setmana 27 de gestació.
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