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În județul Vaslui, în ultimele 24 de ore, au fost imunizate 955 persoane împotriva COVID-19, din 

care 635 persoane au fost la rapel. Numărul total de doze de vaccin primite în județ – 90648, iar numărul 

total de doze de vaccin administrate (începând cu data de 04 ianuarie 2021, prima administrare) la nivel 

județean – 88422, din care: - doza 1 – 49990 persoane și doza 2 – 38432 persoane. 

Maratonul continuă săptămâna aceasta în perioada 22 – 23 mai, pe platoul de la intrarea principală 

în Gradina Publică din Municipiul Bârlad, în intervalul orar 10:00 – 20:00. Precizăm că imunizarea se 

va efectua cu vaccin de la compania Pfizer BioNTech. 

Cetățenii care doresc să se vaccineze fără programare se pot prezenta și la: 

- Centrul de Revitalizare Corporală, Bârlad – tel: 0754082866; 

- Cinema Cityplex Victoria Bârlad – tel: 0754082873: 

- Sala de sport Școala ”Episcop Iacov Antonovici” Bârlad – tel: 0754082872; 

- Regimentul 52 Artilerie Mixtă ”General Alexandru Tell” Bârlad – tel: 0754082871/0754082870; 

- Sală de Sport Huși – tel: 0754084153/ 0754082876; 

- Clubul Pensionarilor Vaslui – tel: 0754082877; 

- Centrul de zi ”Bucuria” Vaslui – tel: 0754082888; 

- Spitalul Județean de Urgență Vaslui – tel: 0754082889.   

Persoanele care optează pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Johnson&Johnson 

sunt rugate să se prezinte la oricare dintre medicii de familie înscriși în campania de vaccinare. 



Vaccinarea rămâne soluția sigură și eficientă pentru învingerea pandemiei COVID-19, iar 

vaccinurile utilizate în România sunt autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), cel 

mai riguros for decizional, care reunește experți la nivel european. Încurajăm monitorizarea și 

raportarea tuturor reacțiilor adverse, atât de către beneficiarii vaccinării, cât și de profesioniștii din 

Sănătate. 

Vaccinarea împotriva COVID-19 este gratuită și voluntară. Doar împreună putem învinge 

pandemia, iar soluția sigură, optimă și eficientă este imunizarea prin vaccinare.  
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