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Després de la retirada cautelar per 15 dies de la vacuna Astra-Zeneca que s’ha 

estat subministrant a diferents cossos essencials, entre ells els docents, volem 

fer una crítica i una reflexió: 

 

Ens preguntem si paga la pena posar als docents la vacuna més barata 

del mercat, que està donant efectes secundaris a un percentatge molt 

elevat, i els  impedeix a molts d’ells anar a treballar.  

 

 

Si som un grup prioritari, per què ens posen una vacuna que està donant 

tants problemes i que ara ens genera un problema afegit? 

 

No hagués sortit més a compte subministrar una vacuna com 

la Pfizer que no dona gairebé símptomes, però té un cost més 

alt de compra? 
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Ens mereixem això els docents? 

 

També volem denunciar que hi ha alts càrrecs d’alguns sindicats que el 13 

de gener s’han posat la vacuna quan encara no els tocava, mentre els 

docents i resta de població més gran de 55 anys i de riscs, encara continuen 

esperant el seu torn, i molts menors de 55 anys encara resten esperant que els 

administrin la primera dosi. 

 

Ja sabem que tot és nou i que es va fent sobre la marxa. Però hi han qüestions 

que se sabien, s’ha optat per la vacuna que té un cost més baix. 

 

I ara ens preguntem: què passarà amb els que s’han posat la primera dosi amb 

Astra-Zeneca?  

 

Què passarà amb tots els menors de 55 anys que encara no s’han 

vacunat? I amb els més grans de 55 anys que estan dintre dels grups 

prioritaris i que continuen sense saber què passarà amb ells? 

 

https://asinpre.org/
mailto:info@asinpre.org

