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BULETIN INFORMATIV

Referitor la situatia epidemiologica prezenta in judetul Vaslui privind evolutia campaniei de

vaccinare, comunicampopulatiei ca, pana azi, 02.06.2021, la nivelul judetului au fost receptionate 106280

doze de vaccin anti COVID-19, din care 97552 doze, au fost deja utilizate pentru imunizarea cetatenilor

din judet (54374 doze pentru prima administrare si 43178 pentru rapel).

In ultimele 24 de ore au fost imunizate 521 persoane impotriva COVID-19, din care 306 persoane au

fost la rapel.

Incepand de azi, 02.06.2021, incepe imunizarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse

intre 12 si 15 ani, cu vaccinul produs de compania farmaceutica Pfizer/BioNTech.

Pentru buna desfasurare a procesului de vaccinare pentru aceasta categorie de varsta, Comitetul

National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) face

urmatoarele mentiuni: - campania de imunizare in randul copiilor vine dupa ce Agentia Europeana a

Medicamentului (EMA) a emis vineri, 28.05.2021, recomandarea de autorizare a vaccinului Comimaty

impotriva COVID-19 pentru aceasta categorie de varsta, Schema de vaccinare recomandata consta in

administrarea a doua doze, la un interval de 21 de zile.

Pentru facilitarea inscrierii la programare, platforma electronica va fi optimizata si, incepand cu data

de 1 iunie, permite inscrierea la vaccinare a minorilor prin intermediul conturilor parintilor, tutorilor sau

ale apartinatorilor legali.

De asemenea, vaccinarea copiilor se poate realiza rara 0 programare prealabila in platforma, prin

prezentarea directa in centrele de vaccinare, unde se administreaza acest tip de vaccin, sau la evenimentele

de tip maraton.



Vaccinarea este gratuita si voluntara, iar pentru facilitarea procesului de vaccinare pot descarca de pe

site-ul ROVACCINARE atat chestionarul de triaj, cat si formularul de consimtamant informat prin care

isi exprima acordul in acest sens. Documentul poate fi semnat de catre unul dintre parinti, de tutorele sau

reprezentantul legal, iar in centrul de vaccinare, adultii vor prezenta actele de identitate valabile care sa

ateste calitatea acestora (CI, pasaport, pentru adulti si certificatul de nastere, in cazul celor care nu au

implinit 14 ani).

Vaccinarea ramane solutia sigura ~ieficienta pentru invingerea pandemiei COVID-19, iar vaccinurile

utilizate in Romania sunt autorizate de EMA, eel mai important for decizional, care reuneste experti la

nivel european. Potrivit EMA, datele care rezulta din studiile clinice arata un profil de siguranta si 0

tolerabilitate foarte bune ale vaccinului COVID-19 Pfizer/BioNTech in cazul copiilor intre 12 ~i 15 ani,

sens in care eficacitatea la acestia este foarte mare.
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