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En relació amb el seu escrit de data 15 de març mitjançant el qual sol·licita la inclusió
dels professors i les professores de les escoles de música de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana, en el pla de vacunació contra la COVID-19 dirigit al
personal docent de la Comunitat Valenciana, li comunique el següent:
L’estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 en Espanya ha estat establida pel
Ministeri de Sanitat en el marc dels Acords del Consell Interterritorial del Sistema Nacional
de Salut.
Es pot accedir a l’última actualització d’aquesta estratègia a través del següent enllaç
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/
docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
En aquest sentit cal afegir que el pla de vacunació enfront de la COVID-19 dirigit als
docents de la Comunitat Valenciana s’ha organitzat exclusivament per als col·lectius en actiu
amb una funció essencial per a la societat i classificats en els següents grups inclosos en
l’esmentada estratègia de vacunació, grups 6B (personal docent i personal d’Educació Infantil
i Educació especial, incloent-hi tant a personal docent com a altres professionals que atenguen
a l’alumnat) i 6C (personal docent i personal d’Educació Primària i Educació Secundària,
incloent-hi tant a personal docent com a altres professionals que atenguen a l’alumnat).
És per això que el pla de vacunació enfront de la COVID-19 dirigit al personal docent
de la Comunitat Valenciana, ha quedat circumscrit al personal que imparteix ensenyaments
compresos en l’article 3.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, excepte als
ensenyaments universitaris, així com a altres professionals que atenen a aquest alumnat dins
de la jornada escolar.
En qualsevol cas traslladem còpia del seu escrit a la Secretaria Autonòmica de Salut
Pública i del Sistema Sanitari Públic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Ben cordialment,
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