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COVID-19arenTXERTAKETA-ESTRATEGIA.  

Euskadiko Osasun Sistema 

2023ko urtarrilaren 18an eguneratua 

 

Dokumentu honek COVID-19aren aurkako txertaketaren egungo estrategia deskribatzen du 

Euskadin. Estrategia honek, Euskadiko errealitatera egokitzen du Estatuko Osasun Sistemaren 

Lurralde arteko Kontseiluak Estatu osorako diseinatutako estrategia nazionala. 

AURREKARIAK    

2020ko abenduaren 18an, Osasun Publikoko Batzordeak COVID-19aren aurkako txertaketa-

estrategia onartu zuen Espainian. Estrategia horrek txerto-eskasiaren ondoriozko lehentasun-

irizpideak jasotzen zituen, eta 2020ko abenduaren 27an, COVID-19aren aurkako txertaketa hasi 

zen, COVID-19aren ondoriozko morbimortalitatea murrizteko helburuarekin. 2021eko 

abenduaren amaieran hasi ziren 5-11 urteko haurrak txertatzen. 

2021eko irailetik aurrera, dosi gehigarri bat sartu zen oso arrisku handiko pertsonen lehen 

txertaketa osatzeko, eta 70 urte edo gehiagoko pertsonei eta egoitza-zentroetan dauden 

pertsonei oroitzapen-dosi bat ematea gomendatu zen. Ondoren, 18 urte edo gehiagoko 

biztanleria osoari zabaldu zitzaion, gaixotasun larriaren aurkako babesa handitzeko. 

Birusaren aldaera berriak agertzearekin batera, egiaztatu da eraginkortasuna galdu duela  

ospitaleratzearen aurrean, txertoa jarri zenetik denbora gehiago igaro ahala.  Ebidentzia dago 

oroitzapen-dosi batek onura dakarrela, batez ere txertoa jarri ondorengo lehen hilabeteetan. 

Joan den 2021-2022 denboraldian, COVID-19aren eta gripearen aurkako txertoak batera 

emateko esperientzia positiboa izan zen. Eskuragarri dauden argitalpenek erakusten dute ez 

dela desberdintasunik hauteman bi txertoen erantzun immuneetan, biak batera edo bereizita 

eman ondoren. 
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EGUNGO GOMENDIOAK 

1. ERABILITAKO TXERTO-MOTAK 

Txertaketa-kanpainaren hasieran, RNAm-ren txertoak erabili ziren, baita adenobirus bidezko 

bektore-teknologia duten txertoak, Astra Zenecaren Vaxzevria eta Janssen-en monodosia ere. 

Azken bi txerto horien administrazioa Estatu osoan eten egin da, salbu eta RNAm-ren txertoen 

aurkako kontraindikazio kasuetan edo monodosi bat aplikatzea eskatzen duten premia 

logistikoetan. 

Gaur egun, eskuragarri dauden txertoak RNAm-ren txerto monobalenteak dira. Pfizer 

laborategiaren Comirnaty eta Modernaren Spikevax, lehen txertaketarako, eta birusaren 

aldaera berriei egokitutako txertoak, bai errefortzu-dosietan bai lehen txertaketan erabiltzeko. 

Badago beste txerto bat eskuragarri, Novavax-en Nuvaxovid izenekoa, ARNm-ren txertoen 

aurkako erreakzio larriak dituzten pertsonentzat egokia dena. 

Era berean, ARNm monobalenteak dituzten bi txerto erabil daitezke, Wuhan anduia barne, 6 eta 

59 hilabete bitarteko biztanlerian erabiltzeko: Comirnaty 3 μg, 3 dosiko jarraibidearekin 

baimendu da (0 - 3 aste 1. eta 2. dosiaren artean, eta 8 aste 2. dosia hartu eta gero) eta Spikevax 

25 μg, 2 dosiko jarraibidearekin (0 eta 4 aste). 

Duela gutxi, Beta barianteko S proteinako beste txerto bat erabiltzeko baimena eman da. Txerto 

hori DNA birkonbinatuz lortzen da, eta AS03, VidPrevtyn Beta (Sanofi/GSK) eranskinarekin 

COVID-19aren aurkako oroitzapen-dosi gisa erabiltzeko, ARNm txertoen bidez lehen txertaketa 

jaso duten 18 urteko eta hortik gorako pertsonetan. Txerto hau lehen txertaketa gisa ere erabil 

daiteke, txertorik hartu ezin izan duten 18 urteko eta gehiagoko pertsonentzat, edo RNAm-ren 

txertoen aurkako erreakzio larriengatik edo osagairen bati alergia izan diotelako, lehen 

txertaketa osatu gabe dutenentzat.  

2. EGUNGO LEHEN TXERTAKETA 

Osasun Publikoko Batzordeak joan den 2022ko abenduaren 15ean onartu zuen 6 eta 59 hilabete 

bitarteko haurrei txertoa jartzeko gomendioa egitea, immunosupresio-maila handia eragiten 

duten baldintzak badituzte, eta, horrela, txertoa hartzeko aukera duten biztanleak ugaritzea. 

Lehen txertaketaren jarraibidea osatzea gomendatzen da biztanleria orokorreko 5 urtetik 

gorako pertsona guztiei, baita oraindik egin ez dutenei eta immunosupresio-maila handia duten 

6 hilabetetik gorako pertsona guztiei ere. 

5-11 urte bitarteko haurrak: 2 dosi gutxienez 8 asteko tartearekin. 

12 urtetik aurrera: 2 dosi,  txerto-prestakinaren araberako tartearekin. 

Arrisku oso handiko biztanleria (7. taldea) eta immunosupresioa: 2 dosi, txerto-prestakinaren 

araberako tartearekin + dosi gehigarri 1 (gutxienez 28 eguneko tartea azken dositik, 5-11 urteko 

biztanlerian, 8 asteko tartea izango da). Dosi gehigarriak lehen txertaketaren jarraibidearen zati 
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izango lirateke, eta sistema immunea ahulduta duten pertsonei1 emango litzaizkieke, baldin eta 

herritar guztientzat ezarritako txertaketa-jarraibidearen araberako babes-maila lortzen ez 

badute. 

Arrisku oso handiko 6-59 hilabeteko haurrak (7. taldea) eta immunosupresioa: 3 edo 4 dosi, 

txerto-prestakinaren arabera. 

Txertaketaren hasieran, adenobirus bidezko bektore-txertoak erabili ziren, gaur egun erabiltzen 

ez direnak eta bestelako  lehen txertaketa jarraibideak zituztenak: Janssenen txertoak dosi 

bakarreko pauta zuen, eta Astra Zenecaren txertoak 2 dosiko pauta, 3 hilabeteko tartearekin. 

Gaur egun lehen txertaketa2 hasi edo osatu behar duten pertsonen kasuan, gaur egun erabilgarri 

dauden txertoetako bat erabiliko da: 

Pfizer Laborategia: COMIRNATY 30 µg (≥ 12 urte) 0- 21 egun (gutxienez 19 egun). 

COMIRNATY ORIGINALA/OMICRON BA.4-5 30 µg (≥ 12 urte)  

0- 21 egun (gutxienez 19 egun). 

COMIRNATY 10 µg (5-11 urte) 0- 8 aste. 

COMIRNATY 3 µg (6-59 hilabete) 0-3 aste,-8 aste 2. dositik. 

 

Moderna Laborategia: SPIKEVAX 100 µg (≥ 12 urte) 0- 28 egun (gutxienez 25 egun). 

   SPIKEVAX ORIGINALA/OMICRON BA.1 50 µg (≥ 12 urte) 0- 28 egun.  

   SPIKEVAX 25 µg (6-59 hilabete) 0-4 aste. 

 

Novavax Laborategia: NUVAXOVID (≥ 18 urte) 0-3 aste (gutxienez 14 egun). 

Sanofi Laborategia:  VIDPREVTYN BETA (≥ 12 urte) 0- 21 egun. 

3. COVID-19aren AURKAKO TXERTAKETA-JARRAIBIDE OSOA JASO 

DUTEN PERTSONEI OROITZAPEN-DOSIAK EMATEKO JARRAIBIDEAK 

2022/2023 kanpainan oroitzapen-dosia emateko, COVID-19aren eta gripearen aurkako txertoak 

batera ematea gomendatzen da, betiere bi txertoak eskuragarri badaude. Gainera, txerto hauek 

beste batzuekin batera eman ahal izango dira, pneumokokoaren aurkako txertoak kasu, 

egingarritasunaren arabera. 

Oroimen-dosia lehen txertaketa osoa duten pertsonei ematen zaie, denborarekin galtzen den 

babesa berrezartzeko. 

Oroitzapen-dosirako gomendatutako denbora-tartea 5 hilabetekoa da, jasotako azken txerto-

dositik hasita (dosi gehigarria barne). 

Era berean, 12 urteko edo gehiagoko pertsonei oroitzapen-dosia eman ahal izango zaie, arrazoi 

administratiboengatik (adibidez, ikasketak edo lana dela-eta nazioarteko bidaiak egitea) edo 

                                                             
1Guraso hematopoietikoen transplantea duten pertsonak, organo solidoaren transplantea, giltzurrunetako akats 

kronikoa, GIBaren bidezko infekzioa CD4ren zenbaketa baxuarekin (<200/ml), immunourritasun primario batzuk eta 

terapia immunoezabatzaile jakin batzuk dituztenak. 

2 Arrisku oso handiko biztanlerian (7. taldea) eta immunosupresioan, gainera, lehen txertaketa-pautak 
dosi gehigarri bat hartzen du. 
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beste edozein arrazoirengatik beharrezkoa izanez gero. Immunitate-erantzun egokia lortzeko 

tarte egokiena 5 hilabetetik aurrera bada ere, COVID Ziurtagiri Digitalaren ondorioetarako, 

baliozkotzat hartuko dira lehen txertaketako azken dosiaren ondoren 28 egunetik aurrera 

emandako oroitzapen-dosiak. 

Lehen-txertaketa osatzeko (dosi gehigarria barne) RNAm-ren txertoak (Comirnaty/Spikevax) eta 

birusaren aldaera berriei egokitutako txertoak erabiliko dira. Nuvaxovid edo Vidprevtyn Beta 

txertoak ere erabil daitezke. Oroitzapen-dosietarako, birusaren aldaera berriei egokitutako 

txertoak erabiliko dira. Gaur egun, txerto bibalente bat, jatorrizko aldaera eta Omicron 

BA.4/BA.5 aldaerak dituena. 

Lehen oroitzapen-dosia 18 urtetik gorako pertsona guztientzat adierazi zen. 

Bigarren oroitzapen-dosia 60 urte edo gehiagoko helduei gomendatu zaie, adinekoen 

egoitzetan eta beste ezgaitasun zentro batzuetan dauden barruko pertsonei, arrisku3  egoerak 

dituztenei eta osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduetako langileei, hala lehen mailako 

arretakoei, nola ospitaleetakoei, publikoari eta pribatuei, gaixoekin harremanetan osasun-

larrialdietako zerbitzuetan lan egiten duten pertsonei eta adinekoen egoitzetako edo 

ezgaitasunen bat duten pertsonen egoitzetako langileei. 

                                                             
3Arrisku egoerak: 

- 60 urtetik beherako pertsonak (ikusi beheko adin-muga, txertoen fitxa teknikoan ageri denaren araberakoa), 

gaixotasun kroniko kardiobaskularrak dituztenak, neurologikoak edo arnas gaixotasunak dituztenak, bronkio-

biriketako displasia, fibrosi kistikoa eta asma barne. 

- 60 urtetik beherako pertsonak (ikusi beheko adin-muga, txertoen fitxa teknikoan ageri denaren araberakoa), 

honako hauekin: 

 diabetis mellitusa 

 obesitate morbidoa (gorputz-masaren indizea  ≥ 40 helduengan, ≥ 35 nerabeengan edo  ≥ 3 

desbideratze estandarrak haurtzaroan) 

 giltzurruneko gaixotasun kronikoa eta sindrome nefrotikoa 

 hemoglobinopatiak eta anemiak 

 hemofilia, koagulazioko beste nahaste batzuk eta hemorragia-nahaste kronikoak, baita 

hemoderibatuen eta transfusio anitzen hartzaileak ere. 

 asplenia edo disfuntzio espleniko larria 

 gibeleko gaixotasun kronikoa, alkoholismo kronikoa barne 

 gaixotasun neuromuskular larriak 

 inmunodepresioa (immunourritasun primarioak eta GIBak eragindako infekzioak eragindakoak barne, 

botikek eragindakoa—ekulizumabarekin egindako tratamendua barne—, transplanteen hartzaileetan 

eta osagarri-defizita) 

 minbizia eta hemopatia gaiztoak 

 kokleako inplantea edo horren zain dagoena 

 likido zefalorrakideoaren fistula 

 gaixotasun zeliakoa 

 hanturazko gaixotasun kronikoa 

 disfuntzio kognitiboa dakarten nahasmendu eta gaixotasunak: Down sindromea, dementziak eta 

bestelakoak. Arreta berezia jarriko zaie aldizkako jarraipen medikoa behar duten pertsonei edo aurreko 

urtean ospitaleratu dituztenei. 

- Luzaroan instituzionalizatutako pertsonak 

- Haurdun dauden emakumeak haurdunaldiko edozein hiruhilekotan eta emakumeak puerperioan (erditu eta 6 

hilabetera arte, eta 2022-2023 denboraldian haurdunaldian txertorik hartu ez dutenak) 

- Inmunodepresio maila handia duten pertsonekin bizi direnak 
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Talde horietako bateko 5-11 urteko haurren kasuan, oroitzapen-dosia txerto 

monobalentearekin egingo da. 

Bigarren oroitzapen-dosia arrisku-faktorerik ez duten 60 urtetik beherako pertsonek ere jaso 

ahal izango dute, hala eskatzen badute. 

4. HAURREN TXERTAKETA, 5 ETA 11 URTE BITARTEKOAK  

2021eko abenduaren 7ko Osasun Publikoaren Batzordeak 5 eta 11 urte bitarteko haur guztiei 

txertoa jartzea gomendatzea erabaki zuen, kolektibo horren gaixotasun-karga eta familia-

inguruneko, ikastetxeetako eta komunitateko transmisioa murrizteko, biztanleria zaurgarrienak 

babesten lagunduz. 

Txertaketa horretan, Comirnaty txertoa ematen da (10 µg aurkezpen pediatrikoa, tapoi 

laranjarekin), txertoaren gida teknikoan adierazitakoaren arabera. 

Lehen txertaketa pautak bi dosi ditu, eta horien artean 8 asteko tartea dago. Txertoaren 1. eta 

2. dosien artean pertsonak 12 urte betetzen baditu, azken dosi hori helduentzako aurkezpen-

txertoarekin izango da (30 µg). 

Immunodepresioa edo tratamendu immunosupresorea duten 5-11 urteko biztanleriaren artean, 

lehen txertaketa pauta hiru dosikoa da (dosi gehigarria barne), eta dosi bakoitzaren artean 

gutxienez 8 asteko tartea izango da, infekzioa igaro den ala ez kontuan hartu gabe. 

5. HAURREN TXERTAKETA, 6 ETA 59 HILABETE BITARTEKOAK  

Kontuan hartuta 6 hilabete eta 59 hilabete arteko populazioan COVID-19aren epidemiologia  eta 

populazio-talde honetan baimendutako COVID-19aren aurkako txertoen ezaugarriak, Osasun 

Publikoko Batzordeak, abenduaren 15eko bileran, erabaki zuen 6 eta 59 hilabete bitarteko 

haurrei txertoa ematea gomendatzea, inmunosupresio-maila handia eragiten duten arrisku 

handiko kasuetan, hala nola: guraso hematopoietikoen transplantea, organo solidoaren 

transplantea, giltzurrunetako akats kronikoa, CD4kopuru txikia duen GIB bidezko infekzioa, 

zenbait immunourritasun primario eta zenbait terapia immunosupresore. 

 
Kasu horietan erabiltzeko txertoak, Europako Batzordeak baimendu zituen, 2022ko urriaren 

20an: Comirnaty, Pfizer/BioNTech, 6 hilabetetik 4 urtera bitarteko haurretan eta Spikevax, 

(Moderna), 6 hilabetetik 5 urtera bitarteko haurretan. 

 
 
 
 
 

 

6. COVID-19 INFEKZIO BERRIA EDO IRAGANEKOA DUTEN 
PERTSONEN TXERTAKETA 

Lehen txertaketa 
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Lehenengo dosia hartu aurretik, infekzio sintomatikoa edo sintomarik gabekoa izan duten 

65 urteko edo gutxiagoko pertsonen kasuan, txerto-dosi bakarra ematen da. Dosi bakar hori 

8 astetik aurrera eman daiteke, sintomak hasten direnetik edo infekzioa diagnostikatzen 

denetik aurrera. Ez da gomendatzen proba serologikoak edo birologikoak egitea txertoa jarri 

aurretik edo ondoren.  

Lehenengo dosiaren ondoren, infekzio sintomatikoa edo sintomarik gabekoa izan duten 65 

urteko edo gutxiagoko pertsonen jarraibidea txertoaren bigarren dosiarekin osatzen da 8 

astetik aurrera, sintomak hasi zirenetik edo infekzioa diagnostikatu zen egunetik aurrera. 

SARS-CoV-2rekin kutsatzen diren 65 urtetik gorako pertsonen kasuan, sintomekin edo 

sintomarik gabe, edozein unetan (lehen dosiaren aurretik edo lehen dosiaren ondoren), 

txertaketa bi dosiekin osatu behar da txertorako ezarritako tartearekin, betiere sintomak 

desagertu badira. 

Oroitzapen-dosia 

Bigarren oroitzapen-dosia behar duten pertsonak: 

60-79 urteko biztanleek eta arrisku2 egoera duten immunosupresio-maila handirik ez duten 

edozein adinetako pertsonek gutxienez infekzioa gertatu eta 5 hilabetera hartuko dute 

oroitzapen-dosia. Aipatutakoa pertsonal sanitario eta soziosanitarioari ere aplikatzen zaio. 

80 urteko eta gehiagoko biztanleriari, adinekoen zentroetan bizi direnei  eta 

immunosupresio4 maila handia dutenei, gutxienez infekzioa gertatu eta 3 hilabetera 

emango zaie oroitzapen-dosia. 

Lehen oroitzapen-dosia jaso ez zuten pertsonak: 

Orain jaso behar dute oroitzapen-dosi hori, bigarren oroitzapen-dosia jasotzen duten 

biztanleen tarte berberak erabiliz. Ez zaie zitarik jarriko bigarren oroitzapen-dosi baterako. 

7. IMMUNOPRESIO HANDIA DUTEN PERTSONAK 

Oso arrisku handiko pertsonek eta immunosupresio   handia eragiten dutenek (7. taldeko 

batzuk) edo farmako immunomodulatzaile biologiko batzuekin tratamendu 

immunoezabatzailea jaso dutenek, erantzun immune eskasa edo nulua dute. Txertoaren bidez 

erantzun egokia lortzerik ez dagoenean, farmako bakarra dago (Evusheld), antigorputz 

monoklonal zilgavimaben eta tixagevimaben konbinazioa duena, esposizio aurreko profilaxi gisa 

eraginkorra. 

                                                             
4 A) Guraso Hematopoietikoen Transplanteen (TPH) edo CART-T terapia zelularren hartzaileak, tratamendu 

immunoezabatzailean daudenak edo ostalariaren aurkako txertoaren gaixotasuna dutenak (EICH), TPHtik igarotako 

denbora edozein dela ere. B) Organo solidoaren transplante-hartzaileak. C) Immunoeskasia primarioak: konbinatuak 

eta B zeluletakoak, non COVID-19aren aurkako txertoei erantzunik eman ez zaiela frogatu den. D) Tratamendu 

immunosupresorea immunomoduladore biologikoekin, txertaketari erantzun desegokia eman diezaioketenak, 

bereziki anti-CD20 farmakoak (primobakunazioaren aurreko sei hilabeteetan), abatacept, belimumab edo 

mikofenolatoa. E) Organo solido edo hematologikoko minbizia kimioterapia zitotoxikoarekin tratamenduan edo beste 

tratamendu batzuekin (Brutonen kinasa-inhibitzaileak, adibidez), COVID-19 forma larrietara aurrera egiteko arrisku 

handia dakartenak (ospitaleratzea eskatzen dutenak edo heriotza eragiten dutenak). 
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Nahiz eta gaur egungo ebidentziak erakusten duen, seguru asko, farmako horrek ez duela 

babesik emango aldaera zirkulatzaile berrien aurrean (BQ.1 eta BQ1.1 barne),  ez da baztertu 

behar Evusheld® izan dezaketen aldaeren ondorengo zirkulazio posiblea, BA.2 aldaera 

zirkulatzen hasi zenean gertatu zen bezala. 

Gaur egun, ez da beharrezkotzat jotzen serologia egitea, hautagaiak txertaketari behar bezala 

erantzun dion ala ez zehazteko. Banaka baloratuko dira immunosupresio-maila eta COVIDek 

eragindako infekzio eta gaixotasun larriko banakako arriskua, pertsona hori Evusheld® bidezko 

aurreesposizioko profilaxirako hautagai den zehazteko. 

Immunosupresioa duela gutxi izan duten pertsonei txertoa jar dakieke immunosupresioa eragin 

aurretik, beren adin-taldeak gomendatutako jarraibideekin. Arriskua-banaka baloratuko da, 

immunosupresioaren ezaugarrien arabera. 

Txertatze-jarraibidea osatu ezin duten eta SARS-CoV-2ren bidez gaixotasun larria izateko arrisku 

handia duten pertsonak zuzenean hautatuko dira, immunosupresio-maila baloratu beharrik 

gabe. 

Dosi gehigarriaren ondoren PDIA bidez frogatutako COVID-19 infekzioa izanez gero, Evusheld® 

bidezko esposizioaren aurreko profilaxia jaso ahal izango dute, gutxienez 6 hilabeteko 

tartearekin, infekzioa jaso ondoren. 

8. NUVAXOVID TXERTOAREN ARGIBIDEAK (NOVAVAX) 

2021eko abenduaren 20an, Europako Batzordeak Nuvaxovid (Novavax laborategia) txertoa 

baimendu zuen, SARS-CoV-2k 18 urtetik gorako pertsonengan eragindako gaixotasuna 

prebenitzeko. Txerto honek SARS-CoV-2ren S proteina du, Matrix-M eranskinarekin DNA 

birkonbinatzeko teknologiaren bidez ekoitzia. Txerto honen eraginkortasunari dagokionez, 

bigarren dosia hartu eta 7 egunetik aurrera COVID-19a ez izateko, % 90,4ko eraginkortasuna du 

(KT % 95: % 82,9 - % 94,6), txertoa jaso zuten parte-hartzaileen artean kasu larririk egon gabe. 

Gehienetan aurkitutako kontrako erreakzioak intentsitate arinekoak eta ertainekoak izan ziren 

(sentikortasuna eta mina injekzio-lekuan, nekea, mialgiak eta zefalea, etab.), eta gutxi 

gorabehera 2 egunetan konpondu ziren. Erreakzio horiek maizago gertatu ziren parte-

hartzaileak gazteagoak zirenean. 

Nuvaxovid txertoa (Novavax) erabiltzea gomendatzen da, txertorik hartu ezin izan duten edo 

RNAm-ren txertoen aurkako erreakzio larriengatik txertaketa osatu gabe duten pertsonentzat, 

osagairen bati alergia izan diotelako, txerto horiekin txertorik ez hartzea gomendatzen duten 

beste mediku-jarraibide batzuengatik edo beste zirkunstantzia batzuengatik. Oroitzapen-dosi 

gisa ere erabil daiteke. 

9. KONTUAN HARTU BEHARREKOAK 

• Haurdunei eta edoskitzaroan dauden emakumeei RNAm-ren txertoak jarriko zaizkie, 

haurdunaldiaren edozein unetan. 

• Gaur egun ematen diren oroitzapen-dosiak birusaren aldaera berrietara egokitutako 

txertoak izango dira, aurreko dosietan emandako txerto mota edozein dela ere. 
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• Haurrek legezko tutoreren batekin batera joan beharko dute, edo, halakorik ezean, txertoa 

adingabeari inokulatzea onartzen duen dokumentu bat aurkeztu beharko dute, legezko 

tutoreren batek sinatuta. 

• COVID iraunkorra duten pertsonen txertaketak izan dezakeen onura argi ez dagoen arren, 

ez dirudi gaixotasunaren bilakaera okertzen duenik eta, are gehiago, hobera egin lezake. 

Horregatik, txertoa jartzea gomendatzen da (bai lehen txertaketa, bai oroitzapen-dosia). 
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ERANSKINA: INDARREAN DAGOEN ESTRATEGIAREN LABURPENA 

(2023ko urtarrilaren 13an eguneratua) 

Gaur egun erabili beharreko txertoak 

Lehen txertaketa5 

Pfizer laborategia:          COMIRNATY 30 µg (≥ 12 urte) 21 eguneko tartea (gutxienez 19 egun). 

   COMIRNATY ORIGINALA/OMICRON BA.4-5 30 µg (≥ 12 urte). 

        COMIRNATY 10 µg (5-11 urte) 8 asteko tartea. 

COMIRNATY 3 µg (6-59 hilabete) 0-3 aste-8 aste 2. dositik. 

Moderna laborategia: SPIKEVAX  100 µg (≥ 12 urte) 28 eguneko tartea (gutxienez 25 egun). 

              SPIKEVAX ORIGINALA/OMICRON BA.1 50 µg (≥ 12 urte) 0-28 egun. 

            SPIKEVAX 25 µg (6-59 hilabete) 0-4 aste. 

Novavax laborategia:  NUVAXOVID (≥ 18 urte) 3 asteko tartea (gutxienez 14 egun). 

 

Sanofi laborategia:       VIDPREVTYN BETA 0,5 ml (≥ 18 urte) 0- 21 egun. 

 

Oroitzapen-dosia 

Pfizer laborategia:       COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 30 µg ≥12 urte) 

Moderna laborategia: SPIKEVAX ORIGINALA/OMICRON BA.1 50 µg (≥ 12 urte)  

Aurretiko dositik 5 hilabeteko tartea (3 hilabete 80 urteko eta gehiagoko pertsonentzat, 

adinekoen zentroetan bizi direnentzat eta inmunosupresio-maila handia dutenentzat) 

 

5-11 urteko haurrak 

Lehen txertaketa egokia 

COMIRNATY 10 µg txertoa hartu duen biztanleria: 2 dosi 

Oroitzapen-dosia 

Arrisku egoeraren  bat duten 5-11 urteko haurren kasuan3, COMIRNATY 10 µg txertoaren 

oroitzapen-dosi bat gomendatzen da, 5 hilabeteko tartearekin, aurreko dositik. 

Infekzio-aurrekariarekin 

Infekzioa 1. dosia baino lehen: COMIRNATY 10 µg dosi bakarra infekzioa gertatu eta 8 astera. 

1. eta 2. dosien arteko infekzioa: COMIRNATY 10 µg 2. dosia osatzea infekzioa gertatu eta 8 

astera eta aurretiko dositik 8 astera. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Arrisku oso handiko biztanlerian (7. taldea) eta immunosupresioan, gainera, lehen txertaketa-pautak 
dosi gehigarri bat hartzen du. 
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Biztanleria orokorra 12 – 79 urte 

Lehen txertaketa egokia 

COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX (0,5ml) txertoa jaso duen biztanleria: 2 dosi (tartea FTren 

arabera). 

JANSSEN txertoa jaso duen biztanleria (≥ 18 urte):  dosi bakarra. 

VAXZEVRIA homologoa edo Vaxzevria-Comirnaty heterologoa txertoa jaso duen biztanleria 

 (≥ 18 urte): 2 dosi 12 asteko tartearekin (gutxienez 21 egun). 

NUVAXOVID (0,5ml) txertoa jaso duen biztanleria (≥ 18 urte) ezin izan direnak txertatu edo 

txertaketa osatu kontraindikazioagatik: 2 dosi edo dosi 1 (pauta osatu). 

VIDPREVTYN BETA (0.5 ml) txertoa jaso duten biztanleria (≥ 18 urte): 2 dosi 21 egungo 

tartearekin. 

Oroitzapen-dosia 

Lehen oroitzapen-dosia:  

Biztanleria ≥ 18 urte, lehen mailako txertaketa-pauta osoarekin: dosi 1, aurreko dositik ≥ 5 

hilabeteko tarte baten ondoren (gutxienez 4 aste arrazoi administratiboengatik). 

Bigarren oroitzapen-dosia: 

60 eta 79 urte bitarteko biztanleria, eta lehen mailako txertaketa amaitu duten osasun-langileak 

eta langile soziosanitarioak6. 

Bere garaian oroitzapenaren lehen dosia jaso ez zuten pertsonei orain emango zaie. 

Arrisku-faktorerik ez duten 60 urtetik beherako pertsonek ere jaso ahal izango dute bigarren 

oroitzapen-dosia, eskatzen badute. 

Infekzio-aurrekariarekin (12-65 urte) 

Lehen txertaketa 

Infekzioa 1. dosia baino lehen: COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX (0,50ml) dosi bakarra infekzioa 

gertatu eta 8 astera. 

1. eta 2. dosien arteko infekzioa: COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX (0,50ml) 2. dosia osatu 

infekzioaren 8 astera eta dosien arteko tartea errespetatuz. 

Oroitzapen-dosia 

2. dosiaren ondorengo infekzioa: txerto bibalentea dosi 1 gomendatutako ≥ 5 hilabeteko tartea 

betetzen duena, infekzio-diagnostikoa egin denetik (gutxienez 4 aste arrazoi 

administratiboengatik) eta 5 hilabete azken dosia eman denetik. 

Infekzio-aurrekariarekin (66-79 urte) 

                                                             
6 Osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduetako langileak, lehen mailako arretakoak zein 
ospitalekoak, publikoak eta pribatuak; osasun-larrialdietako zerbitzuetan lan egiten duten pertsonak, 
pazienteekin harremanetan daudenak; eta adinekoen egoitzetako edo desgaitasuna artatzeko 
egoitzetako langileak 
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Lehen txertaketa 

Ez da kontuan hartuko infekzioaren aurrekaria, eta infekziotik errekuperatu ondoren emango da 

txertoa. 

Oroitzapen-dosia 

2. dosiaren ondorengo infekzioa: txerto bibalentea dosi 1 gomendatutako ≥ 5 hilabeteko tartea 

betetzen duena, infekzio-diagnostikoa egin denetik (gutxienez 4 aste arrazoi 

administratiboengatik) eta 5 hilabete azken dosia eman denetik. 

1. oroitzapen-dosiaren ondorengo infekzioa: txerto bibalentea dosi 1 gomendatutako ≥ 5 

hilabeteko tartea betetzen duena, infekzio-diagnostikoa egin denetik (gutxienez 4 aste arrazoi 

administratiboengatik) eta 5 hilabete azken dosia eman denetik. 

 

Biztanleria ≥ 5 urte, arrisku egoeran3 

Lehen txertaketa egokia 

COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX (0,5ml) txertoa jaso duen biztanleria (≥ 12 urte): 2 dosi (tartea 

FTren arabera). 

COMIRNATY (10 µg) txertoa  jaso duen biztanleria (5-11 urte): 2 dosi (tartea FTren arabera) 

JANSSEN txertoa jaso duen  biztanleria (≥ 18 urte): dosi bakarra. 

VAXZEVRIA homologoarekin edo Vaxzevria-Comirnaty heterologoarekin txertatu den biztanleria 

(≥ 18 urte): 12 asteko tartearekin 2 dosi (gutxienez 21 egun). 

NUVAXOVID (0,5ml) txertoa jaso duen biztanleria (≥ 18 urte) ezin izan direnak txertatu edo 

txertaketa osatu kontraindikazioagatik: 2 dosi edo dosi 1 (pauta osatu). 

VIDPREVTYN BETA (0,5 ml) txertoa jaso duen biztanleria (≥ 18 urte): 2 dosi 21 egungo 

tartearekin. 

Oroitzapen-dosia 

Lehen oroitzapen-dosia: 

Lehen mailako txertaketa-pauta osoarekin dagoen biztanleria ≥ 12 urte: dosi 1 aurreko dositik ≥ 

5 hilabeteko tartearen ondoren (gutxienez 4 aste arrazoi administratiboengatik). 

COMIRNATY 10 µg haurren txerto monobalentea jaso duen biztanleria (5-11 urte)  

Bigarren oroitzapen-dosia:  

60 eta 79 urte bitarteko biztanleria, eta lehen mailako txertaketa aldaera berrietara egokitutako 

txertoekin prozesua osatu duten osasun-langileak eta langile soziosanitarioak6. 

Bere garaian oroitzapenaren lehen dosia jaso ez zuten pertsonei orain emango zaie. 

Arrisku-faktorerik ez duten 60 urtetik beherako pertsonek ere jaso ahal izango dute bigarren 

oroitzapen-dosia, eskatzen badute. 

Infekzio-aurrekariarekin 
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Lehen txertaketa 

Infekzioa 1. dosia baino lehen: COMIRNATY 30 µg / COMIRNATY 10 µg / SPIKEVAX (0,50ml) dosi 

bakarra infekzioa gertatu eta 8 astera. 

1. eta 2. dosi arteko infekzioa: COMIRNATY 30 µg / COMIRNATY 10 µg / SPIKEVAX (0,50ml) 2. 

dosia osatu infekzioaren 8 astera eta dosien arteko tartea errespetatuz. 

Oroitzapen-dosia 

2. dosiaren ondorengo infekzioa: txerto bibalentea dosi 1, gomendatutako ≥ 5 hilabeteko tartea 

betetzen duena infekzio-diagnostikoa egin denetik (gutxienez 4 aste arrazoi 

administratiboengatik) eta 5 hilabete azken dosia eman denetik. 

 

Infekzioa lehen oroitzapen-dosiaren ondoren: gomendatutako tartea ≥ 5 hilabete infekzio-

diagnostikoa egin denetik (gutxienez 4 aste arrazoi administratiboengatik) eta 5 hilabete azken 

dosia eman denetik. 

COMIRNATY 10 µg haurren txerto monobalentea jaso duen biztanleria (5-11 urte).  

 

Biztanleria ≥ 80 urte, mendekotasun handia duten adinekoen zentroetan bizi direnak 

Lehen txertaketa  

COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX (0,5ml) txertoa jaso duen biztanleria: 2 dosi (tartea FTren 

arabera). 

Oroitzapen-dosia 

Lehenengo oroitzapen-dosia 

Lehenago ez badute hartu, egokitutako txerto bibalentea: dosi 1  aurretik hartutako dositik ≥ 5 

hilabeteko tartearen ondoren. 

Bigarren oroitzapen-dosia 

Aldaera berrietara egokitutako txerto bibalentea: dosi 1  aurretik hartutako dositik ≥ 5 

hilabeteko tartearen ondoren. 

Infekzio-aurrekariarekin 

Infekzioa 1. dosiaren aurretik edo 1. eta 2. dosien artean: COMIRNATY 30 µg/SPIKEVAX 

(0,50ml) jarraibide estandarra 2 dosi, infekzioari aurre egin ondoren eta dosien artean 

gomendatutako tartea bermatuta. 

Infekzioa 2. dosiaren ondoren eta oroitzapeneko 1. dosia baino lehen: COMIRNATY 30 µg/  

SPIKEVAX (0,25 ml) / NUVAXOVID dosi 1 gomendatutako ≥ 3 hilabeteko tartea betetzen duena 

infekzio-diagnostikoa egin denetik, eta 5 hilabete azken dosia eman denetik. 

Infekzioa oroitzapeneko lehen dosiaren ondoren: gomendatutako ≥ 3 hilabeteko tartea 

infekzio-diagnostikoa egin denetik (gutxienez 4 aste arrazoi administratiboengatik) eta 5 

hilabete azken dosia eman denetik. 

 

Arrisku oso handiko populazioa 7. taldea eta immunosupresioa 



13 
 

Lehen txertaketa egokia (3 dosi + dosi gehigarria) 

6-59 hilabeteko biztanleria: 3 dosi COMIRNATY 3 µg (Jarraibidea: 0-3 aste-8 aste 2. dositik) + 

dosi gehigarri 1 COMIRNATY 3 µg, 8 asteko tartearekin. Dosien artean 5 urte betetzen baditu, 

eman 10 µg haurrentzako txertoa. 

5-11 urteko biztanleria: 2 dosi COMIRNATY 10 µg + dosi gehigarri 1 COMIRNATY 10 µg, 8 asteko 

tartearekin dosi bakoitzaren artean. 

Biztanleria ≥ 12 urte: 2 dosi COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX (0,5ml) (tartea FTren arabera) + dosi 

gehigarri 1 COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX (0,50ml) / NUVAXOVID, 28 eguneko gutxieneko tartea 

azken dositik, infekzioa igaro den ala ez kontuan hartu gabe. 

Lehenengo oroitzapen-dosia 

5-11 urteko biztanleria:  dosi 1 COMIRNATY 10 µg, aurreko dositik ≥ 5 hilabeteko tartearen 

ondoren. 

Biztanleria ≥ 12 urte: aurrez jaso ez bazuten, orain bibalentea den txerto egokitua dosi 1, aurreko 

dositik  ≥ 5 hilabeteko tartearen ondoren. 

Bigarren oroitzapen-dosia 

Bibalentea den txerto egokitua dosi 1, aurreko dositik ≥ 5 hilabeteko tartearen ondoren 

(gutxienez 4 aste arrazoi administratiboengatik). 

Infekzio-aurrekariarekin 

6-59 hilabeteko biztanleria 

Infekzioa edozein unetan, 1. dosiaren aurretik edo 1. dosiaren, 2. dosiaren edo 3. dosiaren 

artean: COMIRNATY 3 µg: jarraibide estandarra 3 + dosi gehigarri 1, dosien arteko tartearen 

arabera infekzioa berreskuratu ondoren. 

5-11 urteko biztanleria 

1. dosiaren aurretik edo 1. eta 2. dosiaren arteko infekzioa: COMIRNATY 10 µg  jarraibide 

estandarra 2 + dosi gehigarri 1. Dosien arteko tartea 8 astekoa. 

Infekzioa oroitzapen-dosiaren aurretik: COMIRNATY 10 µg.  ≥ 3 hilabeteko tartea infekzio-

diagnostikoa egin denetik, eta 5 hilabete azken dosia eman denetik. 

Biztanleria ≥ 12 urte 

1. dosia baino lehen edo 1. eta 2. dosiaren arteko infekzioa: COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX 

(0,50ml) 2 dosi +  dosi gehigarri 1 lehen txertaketako pauta, dosien arteko tartearen arabera, 

infekzioari aurre egin ondoren. 

Lehen txertaketaren ondorengo infekzioa: txerto bibalentea dosi 1 gomendatutako ≥ 3 

hilabeteko tartea betetzen duena, infekzio-diagnostikoa egin denetik, eta 5 hilabete azken dosia 

eman denetik. 

Infekzioa oroitzapeneko lehen dosiaren ondoren: gomendatutako ≥ 3 hilabeteko tartea 

infekzio-diagnostikoa egin denetik (gutxienez 4 aste arrazoi administratiboengatik) eta 5 

hilabete azken dosia eman denetik. 

* Dosi gehigarria jaso ez zuten pertsonen kasuan, Spikevax dosia 0,5ml-koa izango da. 
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Txertaketa haurdunaldian eta edoskitzaroan: txertaketa haurdunaldiko eta edoskitzaroko 

edozein alditan, ARNm txertoekin. 

COVID iraunkorra duten pertsonen txertaketa: txertoa adin taldearen arabera hartzea 

gomendatzen da. 
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                                  COVID-19aren TXERTAKETA ESTRATEGIAREN LABURPENA                 (23/1/3 bertsioa) 

 BIZTANLERIA OROKORRA ARRISKU HANDIKO BIZTANLERIA1 

ARRISKU OSO HANDIKO BITANLERIA (7. TALDEA) ETA 
INMUNOSUPRESIOA2 

Ez da kontuan hartzen aldez aurreko infekzioa 
txertaketarako. Sendatze ondorengo txertaketa (< 5 

urtekoetan izan ezik) 

6-59 hilabete Ez daude gomendiorik. Ez daude gomendiorik. 

Lehen txetaketa: 3 dosis COMIRNATY 3 µg pauta 0-3 aste-8  aste 
+ dosi gehigarri 1 COMIRNATY 3 µg, 8 asteko tartearekin. Bi 
dosien artean 5 urte bete ezkero, 10 µg eman. Aldez aurretik 
infektatua egon bada, infekziotik 3 hilabetera. 

5-11 urte 

Lehen txertaketa: 2 dosi COMIRNATY / Comirnaty 
bibalentea 10 µg/ 8 asteko tarteko dosia 
 
Infekzioa aurretik izan badu3 

Lehen txertaketa: 2 dosi COMIRNATY / Comirnaty 
bibalentea 10 µg/ 8 asteko tarteko dosia 
  
+ OROITZAPENEKO 1. DOSIA COMIRNATY 10 µg  
 ≥5 hilabeteko tartearekin azken dositik. 
 
Infekzioa aurretik izan badu 4 

Lehen txertaketa: 2 dosi + dosi gehigarri 1  COMIRNATY/ 
Comirnaty bibalentea  10 µg , 8 asteko tartearekin dosien 
artean. 12 urte dosien artean bete ezkero, 30 µg-ra aldatu. 
 
+ OROITZAPENEKO 1. DOSIA COMIRNATY 10 µg  
 ≥5 hilabeteko tartearekin azken dositik. 

12-17 urte 

Lehen txertaketa: 2 dosi COMIRNATY 30 µg/Comirnaty 
bibalentea 30 µg / SPIKEVAX 0,5 ml (tartea FTaren arabera). 
 
OROITZAPENEKO 1. DOSIA BIBALENTE5  txertoarekin 
bakarrik arrazoi batengatik eskatzen dutenei. 
OROITZAPENEKO 2. DOSIA BIBALENTE5  txertoarekin 
bakarrik arrazoi batengatik eskatzen dutenei. 
 
Infekzioa aurretik izan badu3 

Lehen txertaketa: 2 dosis COMIRNATY 30 µg 21 
eguneko tartea/ SPIKEVAX 0,5 ml 28 eguneko 
tartea. 
 
+ OROITZAPENEKO 1. DOSIA BIBALENTE5  

txertoarekin 
OROITZAPENEKO 2. DOSIA BIBALENTE5  

txertoarekin bakarrik arrazoi batengatik eskatzen 
dutenei. 
  
Infekzioa aurretik izan badu 4 

 
Lehen txertaketa: 2 dosi (tartea FTaren arabera) + dosi 
gehiagarri 1 (28 eguneko tartea azken dositik) COMIRNATY 30 
µg/  Comirnaty bibalentea 30 µg / SPIKEVAX 0,5 ml   
 
 
+ OROITZAPENEKO 1. DOSIA BIBALENTE5  txertoarekin  
+ OROITZAPENEKO 2. DOSIA BIBALENTE5  txertoarekin 
 
 
≥5 hilabeteko tartea azken dositik. 
 18-59 urte 

Lehen txertaketa: 2 dosi COMIRNATY 30 µg/ Comirnaty 
bibalentea 30 µg   / SPIKEVAX 0,5 ml / VAXZEVRIA/ JANSSEN 
dosi bakarra/ NUVAXOVID 0,5ml 2 dosi / VidPrevtyn Beta 
0,5ml 2 dosi (tartea FTaren arabera) 
 
+ OROITZAPENEKO 1. DOSIA BIBALENTE5  txertoarekin 

OROITZAPENEKO 2. DOSIA BIBALENTE5  txertoarekin 
bakarrik arrazoi batengatik eskatzen dutenei. 
  

Infekzioa aurretik izan badu3 

Lehen txertaketa: 2 dosi COMIRNATY 30 µg/ 
Comirnaty bibalentea 30 µg   / SPIKEVAX 0,5 ml / 
VAXZEVRIA/ JANSSEN dosi bakarra/ NUVAXOVID 
0,5ml 2 dosi / VidPrevtyn Beta 0,5ml 2 dosi (tartea 
FTaren arabera) 
  
+OROITZAPENEKO 1. DOSIA BIBALENTE5  

txertoarekin 
+ OROITZAPENEKO 2. DOSIA BIBALENTE5 

txertoarekin Infekzioa aurretik izan badu 4 

≥ 60 urte, egoitzetan 
bizi diren 

zaharrentzako eta 
menpekotasun 

handia dutenentzat 

Primovacunación: 2 dosis COMIRNATY 30 µg/ Comirnaty bivalente 30 µg / SPIKEVAX 0,5 ml (intervalo sg FT) 
+ OROITZAPENEKO 1. DOSIA BIBALENTE5  txertoarekin 

+ OROITZAPENEKO 2. DOSIA BIBALENTE5  txertoarekin 

Infekzioa aurretik izan badu3 
 

 

Txertaketa haurdunaldian edo edoskitzean: Txertaketa haurdunaldi zein edoskitze edozein momentutan, ARNm txertoekin.  COVID iraunkorra duten pertsonetan txertaketa: adin taldearen arabera txertatzea gomendatzen da. 
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1 Arrisku egoerak: 
 
- 60 urtetik beherako pertsonak (ikusi beheko adin-muga, txertoen fitxa teknikoan ageri denaren araberakoa), gaixotasun kroniko kardiobaskularrak dituztenak, neurologikoak edo arnas gaixotasunak 

dituztenak, bronkio-biriketako displasia, fibrosi kistikoa eta asma barne. 

- 60 urtetik beherako pertsonak (ikusi beheko adin-muga, txertoen fitxa teknikoan ageri denaren araberakoa), honako hauekin: 

 diabetes mellitusa 

 obesitate morbidoa (gorputz-masaren indizea  ≥ 40 helduengan, ≥ 35 nerabeengan edo  ≥ 3 desbideratze estandarrak haurtzaroan) 

 giltzurruneko gaixotasun kronikoa eta sindrome nefrotikoa 

 hemoglobinopatiak eta anemiak 

 hemofilia, koagulazioko beste nahaste batzuk eta hemorragia-nahaste kronikoak, baita hemoderibatuen eta transfusio anitzen hartzaileak ere. 

 asplenia edo disfuntzio espleniko larria 

 gibeleko gaixotasun kronikoa, alkoholismo kronikoa barne 

 gaixotasun neuromuskular larriak 

 inmunodepresioa (immunourritasun primarioak eta GIBak eragindako infekzioak eragindakoak barne, botikek eragindakoa—ekulizumabarekin egindako tratamendua barne—, transplanteen 

hartzaileetan eta osagarri-defizita) 

 minbizia eta hemopatia gaiztoak 

 kokleako inplantea edo horren zain dagoena 

 likido zefalorrakideoaren fistula 

 gaixotasun zeliakoa 

 hanturazko gaixotasun kronikoa 

 disfuntzio kognitiboa dakarten nahasmendu eta gaixotasunak: Down sindromea, dementziak eta bestelakoak. Arreta berezia jarriko zaie aldizkako jarraipen medikoa behar duten pertsonei edo 

aurreko urtean ospitaleratu dituztenei. 

 
- Luzaroan instituzionalizatutako pertsonak 

- Haurdun dauden emakumeak haurdunaldiko edozein hiruhilekotan eta emakumeak puerperioan (erditu eta 6 hilabetera arte, eta 2022-2023 denboraldian haurdunaldian txertorik hartu ez dutenak) 

- Inmunodepresio maila handia duten pertsonekin bizi direnak 

 
2 Arrisku oso handiko 7 Taldea eta inmunosupresioa: guraso hematopoietikoen transplantea duten pertsonak, órgano solido baten transplantea, giltzurruneko gaixotasun kronikoa, CD4 

zenbatze bajua duten (<200/ml) GIB infektatuak, lehen mailako inmunodefizientzia batzuk eta inmunosupresio terapia eralbiltzearen menpean dauden batzuk.   

3 Infekzioa aurretik izan duten BIZTANLERIA OROKORRA:  
 
5-11 urteetako biztanleria: 
 
Infekzioa 1. dosia baino LEHEN: COMIRNATY 10 µg: dosi bakarra infekzioa pasa eta 8 astetara.  
Infekzioa 1. eta 2. dosiaren ARTEAN: COMIRNATY 10 µg: 2. dosiarekin osatu infekziotik 8 astetara eta 8 asteko tartearekin aurretik jarritako dosiarekin.   
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12-65 urteetako biztanleria:  
 
Lehen txertaketa 
Infekzioa 1. dosia baino LEHEN: COMIRNATY 30 μg/ SPIKEVAX (0,50ml): dosi bakarra infekzioa pasa eta 8 astetara. 
Infekzioa 1. eta 2. dosiaren ARTEAN: COMIRNATY 30 μg/ SPIKEVAX (0,50ml): 2. dosiarekin osatu infekziotik 8 astetara eta tartea errespetatuz. 
Oroitzapen-dosia 
Infekzioa 2. dosiaren ONDOREN: Txerto bibalentea: Dosi 1 gomendatzen den tartea errepetatuz, ≥ 5 hilabete infekzioaren diagnostikoa eman zenetik (arrazoi administratiboak direla eta, 
4 asteko tartea da gutxienekoa) eta 5 hilabete azken dosia jaso zenetik. 
 
66-79 urteetako biztanleria:  

Lehen txertaketa 
Infekzioa 1. dosia baino LEHEN edota 1. eta 2. dosiaren ARTEAN: COMIRNATY 30 μg / SPIKEVAX (0,50 ml): 2 dosiren jarraibide estandarra, infekziotik sendatu eta gomendatzen den tartearen 
errepetatzea bermatuz.  
Oroitzapen-dosia 
Infekzioa 2. dosiaren ONDOREN eta 1. oroitzapen-dosia baino LEHEN: COMIRNATY 30 μg / SPIKEVAX (0,25 ml) / NUVAXOVID: Dosi 1, ≥ 5 hilabete infekzioaren diagnostikoa eman zenetik 
eta 5 hilabete azken dosia jaso zenetik 
Infekzioa 1. oroitzapen-dosiaren ONDOREN: gomendatzen den tartea errepetatuz, ≥ 5 hilabete infekzioaren diagnostikoa eman zenetik (arrazoi administratiboak direla eta, 4 asteko tartea 

da gutxienekoa) eta 5 hilabete azken dosia jaso zenetik. 

≥ 80 urteetako biztanleria, zahar egoitzan bizi direnak eta menpekotasun handia duten pertsonak: 
 
Lehen txertaketa 
 Infekzioa 1. Dosia baino LEHEN edota 1. Eta 2. Dosiaren ARTEAN: COMIRNATY 30 μg / SPIKEVAX (0,50 ml): 2 dosiren jarraibide estandarra, infekziotik sendatu eta gomendatzen den 
tartearen errepetatzea bermatuz. 
Oroitzapen-dosia 
 Infekzioa 2. dosiaren ONDOREN eta 1. oroitzapen-dosia baino LEHEN: COMIRNATY 30 μg / SPIKEVAX (0,25 ml) / NUVAXOVID: 1 dosi gomendatzen den tartea errepetatuz, ≥ 3 hilabete 
infekzioaren diagnostikoa eman zenetik eta 5 hilabete azken dosia jaso zenetik 
Infekzioa 1. oroitzapen-dosiaren ONDOREN: gomendatzen den tartea errepetatuz, ≥ 3 hilabete infekzioaren diagnostikoa eman zenetik (arrazoi administratiboak direla eta, 4 asteko tartea 
da gutxienekoa) eta 5 hilabete azken dosia jaso zenetik. 

4 Infekzioa aurretik izandako ARRISKU OSO HANDIKO BIZTANLERIA:  
 
Lehen txertaketa  
Infekzioa 1. Dosia baino LEHEN: COMIRNATY 30 μg/ COMIRNATY 10 μg /SPIKEVAX (0,50ml): dosi bakarra infekzioa pasa eta 8 astetara. 
Infekzioa 1. Eta 2. Dosiaren ARTEAN: COMIRNATY 30 μg/ COMIRNATY 10 μg / SPIKEVAX (0,50ml): 2. dosia osatu, infekzioa pasa eta 8 astetara eta gomendatzen den tartea errespetatuz.  
Oroitzapen-dosia 
 Infekzioa 2. Dosiaren ONDOREN: Vacuna adaptada a nuevas variantes: dosi 1 gomendatzen den tartea errepetatuz, ≥ 5 hilabete infekzioaren diagnostikoa eman zenetik (arrazoi 
administratiboak direla eta, 4 asteko tartea da gutxienekoa) eta 5 hilabete azken dosia jaso zenetik. 
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Infekzioa 1. oroitzapen-dosiaren ONDOREN: gomendatzen den tartea errepetatuz, ≥ 5 hilabete infekzioaren diagnostikoa eman zenetik (arrazoi administratiboak direla eta, 4 asteko tartea 
da gutxienekoa) eta 5 hilabete azken dosia jaso zenetik. 
5-11 urteko biztanlerian haurrentzako txerto monobalentea(COMIRNATY 10 μg). 
 
5 Txerto bibalentearekin oroitzapen-txertoa: COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 30 μg, , ≥ 5 hilabete infekzioaren diagnostikoa eman zenetik (arrazoi administratiboak direla eta, 4 
asteko tartea da gutxienekoa) eta 5 hilabete azken dosia jaso zenetik. 


