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CNCAV 3286/23.09.2021

Către
Doamna Adriana Pavel

Ca răspuns la  solicitarea dumneavoastră  trimisă  către  Direcția  cu  presa,  afaceri
europene  și  relații  internaționale  a  Ministerului  Sănătății,  redirecționată  către
structura noastră și înregistrată cu numărul CNCAV 3286/23.09.2021, vă informăm
următoarele:

În  urma  ședinței  de  lucru  din  data  de  22  septembrie  la  care  au  participat
reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea
împotriva COVID-19 (CNCAV), ai Ministerului Sănătății (MS), Institutului Național de
Sănătate Publică (INSP) și ai Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale din România (ANMDMR), precum și ministrul interimar al sănătății, Cseke
Attila,  secretarul  de  stat  în  Ministerul  Sănătății,  dr.  Vass Levente  și  președintele
ANMDMR, Robert Ancuceanu, s-a stabilit necesitatea administrării dozei de rapel,
începând cu data de 28 septembrie, pentru toate persoanele care au mai mult de 6
luni de la administrarea dozei a doua, cu oricare dintre vaccinurile pe baza de ARN
mesager.

Totodată, doza 3 este ferm recomandată: 
 persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe - persoane

vulnerabile:  cei  peste  65  de  ani,  cu  boli  cronice  (indiferent  de  vârstă),
persoanele din centrele medico-sociale și alte categorii vulnerabile prevăzute
în strategia națională de vaccinare; 

 persoanelor  cu  risc  mare  de  expunere:  personal  medico-social  și  din
învățământ.

Programarea persoanelor pentru administrarea dozei de rapel (doza 3) se va realiza
prin  mijloacele  deja  cunoscute,  inclusiv  prin  prezentarea  directă  în  centrele  de
vaccinare  sau  prin  intermediul  platformei  naționale  de  programare  la  vaccinare.
Procesul de vaccinare se va desfășura și prin intermediul cabinetelor medicilor de
familie.

Pentru persoanele din centrele medico-sociale și rezidențiale, imobilizate la domiciliu
sau fără adăpost, se va utiliza aceeași modalitate de vaccinare, respectiv cu ajutorul
echipelor mobile puse la dispoziție de către direcțiile de sănătate publică județene/ a
municipiului București.

Comunicatul de presă oficial privitor la administrarea dozei 3 de vaccin împotriva
COVID-19  în  România  poate  fi  accesat  pe  site-ul  campaniei  de  vaccinare,  aici
https://vaccinare-covid.gov.ro/incepe-administrarea-dozei-de-rapel-doza-3-in-
romania/ . 
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Referitor  la  datele  solicitate  în  ultimele  două  întrebări,  vă  informăm  că  acestea
excedează competențelor  CNCAV,  drept  urmare  vă  recomandăm să vă  adresați
specialiștilor din Ministerul Sănătății și Ministerul Educației.

Mulțumim pentru interesul acordat campanei de vaccinare și vă asigurăm că CNCAV
va  continua  informarea  optimă  și  eficientă  a  publicului  cu  toate  datele  privind
procesul  de  vaccinare  în  România,  prin  intermediul  paginii  de  Facebook  Ro
Vaccinare, a site-ului oficial al campaniei de vaccinare https://vaccinare-covid.gov.ro,
precum și al conferințelor de presă săptămânale organizate la sediul Guvernului.

În  speranța  că  informațiile  puse  la  dispoziție  vă  sunt  de  folos,  vă  asigurăm de
întreaga deschidere și disponibilitate a specialiștilor noștri.

Grupul de comunicare al CNCAV
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