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COMUNICAT DE PRESA

CAMPANIA DE VACCINARE ANTIGRIPALA

Pentru majoritatea oamenilor, gripa este doar 0 experienta usoara sau neplacuta, dar pentru
unii poate duce la boli grave, In special pentru persoanele cu rise mai mare de complicatii ale bolii.

In judetul Vas lui in ultimii 3 ani s-a constat 0 crestere a numarului de cazuri de gripa
sezoniera, situatia prezentandu-se astfel:

AN 2018 AN 2019 Primele 9 luni din 2020

111 128 384

Campania de vaccinare antigripala gratuita se deruleaza prm cabinetele medicilor de
familie si unitatile sanitare cu paturi si urmareste reducerea imbolnavirilor prin gripa de sezon.

Este important sa urmati recomandarile medicului dumneavoastra pentru a evita
complicatiile grave legate de gripa, in special daca faceti parte din categoria persoanelor cu risco

De la inceputul sezonului rece, Directia de Sanatate Publica Vaslui a receptionat pana In
prezent 81816 doze de vaccin antigripal din care 45225 au fost administrate populatiei,

Pentru imunizarea gratuita a unui numar cat mai mare de personane, Ministerul
Sanatatii a aprobat extinderea vaccinari! antigripale pentru toate grupele population ale,
astfel incat sa poata fi vaccinate toate persoanele care doresc sa se vaccineze, nu numai
personele incluse in grupele de rise stabilite de Organizatia Mondiala a Sanatatii.



La data prezenta, DSP Vaslui dispune 36591 doze de vaccin, din care 9655 sunt distribuite
in teritoriu.

Vaccinul antigripal nu contine nici un virus gripal viu. Acest lucru inseamna ca vaccinul
nu poate provoca gripa sau alte infectii.

Pentru a limita raspandirea gripei dar si a altor viroze respiratorii este necesar sa luati si
urmatoarele masuri preventive:

spalati-va pe maini in mod regulat cu apa si sapun..
acoperiti-va gura si nasul cu un servetel atunci cand stranutati sau tusiti;
stati acasa cand sunteti bolnav. Daca va simtiti mai rau, solicitati ajutor medical.

Adresati-va medicului de familie pentru programari si informatii legate de vaccinarea antigripala,

Cu stima,
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