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1. A qui es vacunarà

Atenent a la sol·licitud de 
la rectora de la Universitat 
de València, la Genealitat 
Valenciana ha incorporat una 
fase de vacunació excepcional 
estudiantes i estudiants  
Erasmus outgoing i de 
programes internacionals que 
comencen les seues estades 
abans del mes d’octubre.

Aquesta vacunació la realitzarà 
la Universitat de València al 
seu estudiantat amb els seus 
recursos propis, emprant 
vacunes proporcionades per la 
Generalitat i seguit el protocol 
establert per les autoritats 
sanitàries.

En total, la Universitat 
vacunarà més de 2.300 
estudiants i estudiantes.



2. Tipus de vacuna

La Generalitat ha disposat 
que s’administre la vacuna 
Moderna a aquests estudiants 
i estudiantes.

La vacuna de Moderna està 
recomanada a persones amb 
condicions de molt alt risc 
majors de 18 anys.

Aquesta vacuna requereix 
de dues injeccions que 
s’administren de manera 
intramuscular, en la part 
superior del braç. 



3. Com m’informaran

Cadascun dels estudiants i 
les estudiantes que han estat 
admesos en el programa 
Erasmus com a outgoing 
(que es desplaçaran a cursar 
estudis a una altra Universitat 
el proper curs) rebrà una 
notificació per correu 
electrònic i amb un avís al 
seu telèfon mòbil amb la data, 
dia, hora i lloc de vacunació 
que li correspon, tant per a la 

primera com per a la segona 
dosi. Les comunicacions es 
realitzaran a partir del proper 
divendres 2 de juliol, amb una 
antelació mínima de 48 hores.

A més, les i els estudiants 
hauran rebut informació el 
dia 30 de juny en les reunions 
informatives Erasmus outgoing 
que es realitzen prèviament a 
l’inici de la seua mobilitat.



4. Quan serà la vacunació

La vacunació s’iniciarà el dilluns 
dia 5 de juliol, i s’estendrà al 
llarg de la setmana.

Les previsions de la Universitat 
de València són vacunar les 
2.300 persones en eixos 5 
dies.

La vacuna Moderna requereix 
d’un període concret entre 
la primera i la segona dosi, 
de manera que, segons les 
previsions de la Universitat de 
València, a principis del mes 
d’agost tot l’estudiantat que 
participarà com a Erasmus 
outgoing i en programes de 
mobilitat estarà vacunat amb 
les dues dosis d’aquesta 
vacuna.



5. On es vacunarà

El punt de vacunació de 
la Universitat de València 
s’ha establert a la Facultat 
d’Infermeria i Podologia 
(avinguda de Menéndez i 
Pelayo, s/n) de València.



5. On es vacunarà

El punt de vacunació estarà 
senyalitzat amb aquestes 
indicacions.



5. On es vacunarà

L’eixida es realitza per la zona 
del pavelló poliesportiu de 
la Universitat al Campus de 
Blasco Ibáñez. Les persones 
que t’acompanyen poden 
esperar en l’interior del recinte 
universitari de la zona d’eixida.



6. Documentació 

El dia de la teua vacunació 
hauràs d’identificar-te, 
preferentment, amb el teu SIP 
(targeta sanitària) o amb el 
DNI.



7. Preguntes freqüents 

Si no puc anar el dia de la 
vacunació, puc canviar de 
dia?
La vacunació és un procés 
massiu i ordenat, que respon 
a protocols sanitaris estrictes. 
La vacunació a la UV forma 
part del procés de vacunació 
de la Generalitat Valenciana. 
Per tant, NO SERÀ POSSIBLE 
CANVIAR LA CITA DE 
VACUNACIÓ.

Si em resulta impossible 
vacunar-me el dia assignat, 
em vacunaran un altre dia?  
Aquest procés de vacunació 
està acotat en les condicions 
i dins del període establits 
per la Generalitat. Sols per 
una causa excepcional i 
degudament justificada, la 
UV podrà habilitar una data 
alternativa per a vacunar-
se a les instal·lacions de la 
Universitat.



7. Preguntes freqüents 

Els viatges programats 
es consideren causa 
excepcional per a donar una 
data alternativa?
Els viatges que l´estudiantat 
tenia programats en les dates 
de la cita de vacunació no 
són causa justificativa per a 
donar una data de vacunació 
alternativa.

A qui li trasllade la meua 
incidència (no poder vacunar-
se el dia i hora assignat)? 
A través del correu
outgoing@uv.es es pot 
remetre la documentació 
justificativa de la impossibilitat 
de ser vacunat en el dia, lloc i 
punt assignats i sol·licitar una 
alternativa.



7. Preguntes freqüents 

Em puc vacunar al meu 
poble, centre de salut 
o centre de vacunació 
autonòmic?
NO. La Generalitat 
Valenciana ha delegat en 
la UV la vacunació del seu 
estudiantat Erasmus Outgoing 
i del Programa Internacional. 
Exclusivament per a aquest 
col·lectiu concret s’altera 
l’ordenació actual de vacunació 
per franges d’edat.

Es vacunarà a l´estudiantat 
que ja ha passat la COVID? 
Les persones que ja han 
passat la COVID es vacunaran 
també a la Universitat de 
València. Però en la cita de 
vacunació se´ls citarà només 
per rebre una única dosi.



7. Preguntes freqüents 

Em poden cridar per a 
vacunar-me a la meua 
comunitat autònoma?  
Les vacunes que administrarà 
la UV són proporcionades per 
la Generalitat Valenciana, de 
manera que l’estudiantat amb 
SIP valencià quedaran excloses 
de les crides del procés 
general de vacunació.

Si resideixes en una altra 
comunitat autònoma, és 
possible que sigues citat 
o citada d’acord amb les 
previsions per al teu grup 
d’edat.



7. Preguntes freqüents 

Es vacunarà a la Universitat 
de València als estudiants 
Erasmus i Programa 
Internacional del segon 
semestre del curs 2021-22? 
Només està previst vacunar 
a la Universitat de València 
a l´estudiant outgoing que 
comencen les seues estades 
abans dels mes d´octubre. 

Per tant, no és vacunarà a 
l´alumnat outgoing de segon 
semestre. Aquests estudiants 
rebran la vacuna corresponent 
al seu grup d´edat.



7. Preguntes freqüents 

Es vacunarà als estudiants 
SICUE outgoing de la 
Universitat de València del 
curs 2021-22? 
No. Només està previst 
vacunar a l´estudiant outgoing 
de programes internacionals 
(Erasmus i Programa 
Internacional).

Es vacunarà al personal de 
la Universitat de València? 
No. Només està previst 
vacunar a l´estudiant outgoing 
de programes internacionals 
(Erasmus i Programa 
Internacional).




