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INFORMARE

Cu privire la derularea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 

în primele şapte luni ale anului curent

Apariţia infecţiei cu noul Coronavirus sau Coronavirusul Sindromului Acut Respirator Sever 
2 (SARS-CoV-2) a condus la o răspândire rapidă a COVID-19 în întreaga lume. Pe 30 ianuarie 2020, 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat COVID-19 o urgenţă de sănătate publică de interes 
internaţional, iar pe 11 martie 2020, a fost declarată pandemia. Până în noiembrie 2020, au fost 
raportate peste 56 milioane de cazuri confirmate şi peste 1 milion de decese la nivel mondial.

Debutul COVID-19 în România s-a produs la finalul lunii februarie 2020. COVID-19 în 
România a avut o evoluţie accelerată. A debutat cu un număr redus de cazuri confirmate zilnic şi a 
ajuns la câteva mii de confirmări pe zi.

în judeţul Galaţi primul caz de infectare cu Covid 19, a fost confirmat în data de 07 martie 
2020, fiind al 13- lea caz de infecţie cu noul coronavirus la nivel naţional.

Deşi măsurile de prevenţie, precum distanţarea socială, igiena mâinilor şi purtarea măştii, ne 
protejează într-o oarecare măsură de infecţia COVID-19, acestea nu sunt suficiente. Vaccinarea este 
cea mai sigură şi mai rapidă cale de a ne proteja. Niciun virus nu a fost eliminat vreodată prin inducerea 
imunităţii naturale într-un procent mare din populaţie. Numai imunizarea populaţiei indusă de 
vaccinare poate elimina virusurile, asa cum s-a demonstrat până acum prin eliminarea virusului variolei 
şi a două dintre cele trei tipuri diferite de poliovirus.

Toate vaccinurile împotriva COVID-19 disponibile în momentul de faţă în România au primit 
o autorizaţie condiţionată de punere pe piaţă în baza recomandării Agenţiei Europene a 
Medicamentului emisă în urma evaluării datelor disponibile din studiile de faza III. Astfel, populaţia 
din ţara noastră beneficiază de următoarele tipuri de vaccin (alături de datele cănd acestea au fost 
administrate prima dată la nivel naţional şi prima dată în judeţul Galaţi):

Pfizer BioNtech -  27 decembrie 2020 (naţional) şi 4 ianuarie 2021 (local),
- M oderna-12  ianuarie (naţional) 2021 şi 4 februarie 2021 (local),
- AstraZeneca -  9 februarie 2021 (naţional) şi 15 februarie 2021 (local),
- Johrison&Johnson -  14 aprilie 2021 (naţional) şi 4 mai 2021 (local).
Administrarea acestor vaccinuri s-a realizat prin Campania Naţională de vaccinare împotriva 

SARS- CoV-2. Pentru susţinerea acestei campanii a fost înfiinţat, prin Decizia Prim-ministrului nr. 
385 din 20 ncfiembrie 2020, Comitetul Naţional de Coordonare a activităţilor privind vaccinarea 
împotriva COVID-19, cu rolul de a organiza şi coordona activităţile privind vaccinarea împotriva 
COVID-19.

în judeţul Galaţi, Campania de vaccinare a demarat în data de 4 ianuarie 2021 în baza Ordinului 
MS / MAI / MANLPDA nr. 2.171 / 181 / M.223 / 4.380 / 2020 pentru stabilirea Normelor privind
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autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările 

si completările ulterioare si a Hotărârii CJSU nr. 36/12.01.2021, prin înfiinţarea a de 10 centre de 

vaccinare.

Dacă în prima etapă a fost vizat personalul medico-sanitar şi personalul care acordă îngrijiri 

medicale şi sociale la domiciliu în cele 10 centre de vaccinare, din etapa a doua a fost necesară 

înfiinţarea a mai multor astfel de centre, ajungându-se la un număr de 16, ca în ultima etapă numărul 

lor să crească cu încă 4 centre alături de 7 medici de familie (cu începutul lunii mai).

Un centru de vaccinare fix a dispus de unul sau mai multe cabinete de vaccinare cu program 

adaptat nevoilor. Activitatea din centrul de vaccinare fix s-a organizat în baza unor proceduri de lucru 

specifice. Pentru eficientizarea procesului de vaccinare şi pentru evitarea supraaglomerării sau a 

sacrificării dozelor de vaccin, procesul de vaccinare s-a realizat în baza miei planificări.

Pentru etapele a H-a şi a Ili-a, vaccinarea s-a organizat prin centre de vaccinare fixe, echipe 

mobile, reţeaua de medicină de familie, centrul drive-through - centru de vaccinare fix amenajat în 

mod special pentru etapa a IH-a a procesului de vaccinare, etapă adresată populaţiei generale. 

Organizarea şi amenajarea acestui centru a permis accesul persoanelor cu mijloace auto proprii. 

Organizarea şi amenajarea centrului de vaccinare drive-through s-a realizat cu respectarea tuturor 

normelor de siguranţă şi a normelor igienico-sanitare, pentru a facilita accesul persoanelor la vaccinare, 

a eficientiza procesul de vaccinare, a evita supraaglomerarea sau sacrificarea dozelor de vaccin.

La sfârşitul semestrului I al acestui an, respectiv 30 iunie, situaţia centrelor de vaccinare era 

următoarea:

centre de vaccinare operaţionalizate = 71 din care: fixe=33; drive-through = 1; cabinete medici 

de familie = 37 (17 medici de familie din mediul urban şi 20 medici de familie din mediul rural).

- echipe mobile de vaccinare = 4

Judeţul Galaţi a primit în primele şapte luni ale anului curent, următoarele cantităţi de vaccin:

- Pfizer BioNîech = 151 824 + 8394 (aVlî-a) =160 218 doze

- Moderna = 1.8 050 + 440 (aVII-a) = 18 490 doze

- AstraZeneca = 19 340 + 100 (aVII-a) = 19 440 doze

- Johnson&Johnson = 9 400 + 4500 (aVII-a) = 13 900 doze.

Toate tipurile de vaccin s-au administrat ia un număr total de persoane de 208 492, din care 

195 021 găiăţeni şi 13 471 persoane din alte localităţi ale ţării.

Cu schema completă de vaccinare (doza întâi şi a doua doză sau doar o administrare pentru 

vaccinul Johnson&Johnson) au fost vaccinate 107 967 persoane.

Diferenţa dintre numărul persoanelor cu schema completă de vaccinare şi numărul celor care 
au schema incompletă, se explică prin:

- 1 persoane care minează să efectueze a doua doză;

- persoane care s-au vaccinat în alte centre decât în cele din judeţul nostru;



- persoane care- după prima doză o primit contraindicaţia de a li se mai administra repeiul 

Numărul de reacţii adverse înregistrate în centrele de vaccinare din judeţul Galaţi în primele şapte luni 

ale anului 2021 a fost de 35, un număr relativ mic faţă de numărul total de doze administrate pe raza 

judeţului nostru.

Repartiţia numărului de doze administrate pe centrele ele vaccinare din judeţul Galaţi

Localitate Tipuri de vaccin Număr doze administrate 
(schema completă)

M. Galaţi Toate cele 4 tipuri 72 619 + 6091 = 78 710

M. Tecuci Toate cele 4 tipuri 8956 + 779 = 9 735

0  Tg. Bujor Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca 2781 + 166 = 2 947

0. Bereşti Pfizer BioNtech 2524 + 119 = 2 643

C. Corod Moderna 2260 + 96 = 2 356

C. Cudalbi Pfizer BioNtech 1341 + 84= I 425

C. Cosmeşti Pfizer BioNtech 1456 + 260 = 1716

C, Iveşti Moderna 2653 +219 = 2 872

C, Tuluceşti Pfizer BioNtech 2262 + 359 = 2 621

Medici de familie John son ¿Johnson 1804+ 1138 = 2942

Total 98 656 + 9311 = 107 967

Număr doze administrate (schema completă)
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Au fost prioritizate grupele populaţionaie expuse la risc şi astfel, campania de vaccinare s-a 

derulat în trei etape:

Etapa I -  lucrătorii din domeniile sănătăţii şi social -  sistem public şi privat.

Etapa a 11-a -  populaţia cu grad ridicat de risc: adulţi cu vârsta peste 65 de ani; persoanele aflate în 

evidenţă cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcţie de indicaţiile vaccinurilor utilizate, asistaţi şi 

personal din centre rezidenţiale.

Etapa a IlI-a (populaţia generală) -  populaţia adultă; populaţia pediatrică, în funcţie de evoluţia 

epidemiologică şi de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 

18 ani.

Etapa 1 -  lucrătorii din domeniile sănătăţii şi social -  sistem public şi privat:

Categoria Doze •
adm.

Reacţii
adverse

Personalul din spitale şi unităţi ambulatorii (personalul medico-sanitar, 
auxiliar, personal administrativ, securitate şi pază şi alte categorii)

6731 10

Personalul din sistemul de medicină de urgenţă: ambulanţă, SMURD, 
IGSU, IJSU, camere de gardă, CPU, UPU

777 0

Personalul din medicina primară -- din reţeaua de medicină de familie, 
medicină şcolară şi asistenţă medicală comunitară

904 0

Personalul din laboratoare, farmacii şi alţi lucrători din domeniul sănătăţii 1393 0

Personalul din serviciile stomatologice 592 0

Medici rezidenţi, elevi şi studenţi, cu profil medical 887 0

Paramedici şi alţi voluntari care îşi desfăşoară activitatea în imitaţi sanitare 53 0

Personalul de îngrijire care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale 
şi medico-sociale

59 0

Personalul care acordă îngrijiri medicale şi sociale la domiciliu 1129 1

Personalul din serviciile de sănătate publică 120 0

Personalul din unităţile sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie 32 0

Personalul din centrele de dializă şi transfuzii 4 0

Personalul implicat în derularea campaniilor de vaccinare 30 0

TOTAL
12711+ 

19 = 
12730

11



Doze administrate - Etapa I

6731

Etapa a II-a Populaţia cu grad ridicat de risc

Categoria Doze
administrate

Reacţii
adverse

Adulţi cu vârsta peste 65 de ani 37 103 2

Persoanele aflate în evidenţă cu boli cronice, indiferent de vârstă, 

în funcţie de indicaţiile vaccinurilor utilizate

28175 2

Persoane asistate socio-medical şi rezidenţi centre seniori 1834 0

Personal instituţii ale statului 2968 0

Personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei 

naţionale şi a autorităţii judecătoreşti
5009 1

Personalul din sectorul economic vital 7351 0

Personalul din unităţile de învăţământ şi creşe 6828 1

Personalul poştal şi din servicii de curierat 607 0



Personalul cultelor religioase 142 0

Personalul din mass media care desfăşoară activităţi cu risc 

crescut de expunere la infecţia cu SARS-CoV-2

99 0

Personalul din domeniul salubrităţii şi deşeurilor 161 0

Personal din industria alimentară 382 0

Asistenţă medico-socială, inspector sociali 117 0

Personal navigant şi*foraj marin 249 0

Personal pompe funebre 6 0

Personal din cabinete veterinare 32 0

Sportivi 26 0

TOTAL
91089 + 148 = 

91237
6

Doze administrate - Etapa a ll-a
37103

28175

e
Etapa a Ill-a (populaţia generală)



Categoria Doze administrate Reacţii adverse

Casieri 809 0

Bibliotecari 111 0

întreţinere corporală 337 l

Personal muzee 54 0

Personal teatre 297 0

Personal restaurante 706 0

Industria petrolieră şi de extracţie 5864 2

Sistem financiar 980 0

Infrastructură telecomunicaţii 228 0

Solicitanţi azil 54 0

Deţinuţi 48 0

Altele decât celelalte 81 252 14

Pediatrie 741 0

TOTAL 91481 + 3044=104525 17+1 = 18

Doze administrate - Etapa a (il-a

5864

im



Evaluând numărul de doze administrate în cele trei etape se remarcă faptul că ponderea o deţine 

cea de a treia etapă -  populaţia generală, care a debutat la jumătatea lunii aprilie -  indicator măsurat 

practic pentru trei luni şi jumătate. A doua etapă -  populaţia cu grad ridicat de risc, aici încadrându-se 

un eşalon important de persoane cu boli cronice, dar şi personal, ce activează în domenii cheie. Etapa 

întâi a privit o categorie de personal susceptibil la infecţie -  personalul medico-sauitar, personal redus 

ca număr şi care la momentul debutului campaniei de vaccinare, parte din el trecuse prin boală sau era 

bolnav.

Acoperirea vaccinală reprezintă proporţia persoanelor vaccinate din totalul persoanelor care ar 

trebui vaccinate şi, are ca şcop evaluarea riscului de îmbolnăvire prin boli prevenitele prin vaccinare 

pe teritoriul României, scăderea incidenţei'acestor boli şi prevenirea apariţiei epidemiilor.

Judeţul Galaţi se situează ca acoperire vaccinate la vaccinul împotriva COVID-19 la media 

judeţelor, aceasta şi din cauza faptului că acţiunea de vaccinare a populaţiei este în regres.

Este de reţinut aspectul că, varianta Delta sau tulpina indiană a virusului SARS-CoV-2 este 

considerată cea mai adaptată dintre cele patru variante virale de îngrijorare, cu un grad ridicat de 

contagiozitate, de două ori mai mare faţă de tulpina iniţială şi cu aproximativ 60% mai mare decât 

tulpina Alpha, cunoscută ca varianta britanică.

Şi de aceea, subliniem încă o data că, vaccinurile îşi menţin o eficienţă crescută în prevenirea 

bolii simptomatice şi a spitalizării, dacă se administrează schema completă şi că, este absolut necesară 

creşterea acoperirii vaccinate pentru limitarea transmiterii şi reducerea efectelor variantei Delta.

Total doze administrate pe etape

»  Etapa I 

s  Etapa 1! 

® Etapa Iii



Acoperire vacdnala in jud. Galati în primele7 luni aleanului
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Situaţia din lima iulie a campaniei de vaccinare din judeţul Galaţi este următoarea:

a) situaţia centrelor de vaccinare:

- numărul de centre de vaccinare operaţionalizate este de 57 din care:

- f ix e z i?

- drive-through = 1

- cabinete medici de iamilie = 41 (19 MF în urban şi 22 MF în rural)

b) numărul de persoane vaccinate în luna iulie -  total =13 211 persoane din care, vaccinate cu prima 

doză = 8 093 (este inclus şi vaccinul Johnson&Johnson cu administrare în doză unică), iar cu a doua 

doză = 5 048. Din numărul total de persoane vaccinate în luna luată în discuţie, 70 au domiciliul în al te 

judeţe.

Persoane vaccinate In Iurta iulie 2021 jud. Galaţi
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Vaccinarea reprezintă acţiunea prin care oamenii pot deveni imuni la boală. Vaccinarea 

salvează milioane de vieţi şi este universal recunoscută ca una din cele mai de succes şi mai cost- 

eficiente intervenţii de sănătate publică, disponibile la ora actuală. Vaccinurile sunt cea mai bună 

apărare pe care o avem împotriva bolilor contagioase grave. Declinul universal al încrederii publice în 

vaccinare este o cauză de îngrijorare şi o provocare majoră pentru experţii din sănătate publică.

Scepticismul legat de intervenţiile de vaccinare se referă la întârziere în acceptare sau chiar ia 

refuzul vaccinărilor, în ciuda existenţei şi funcţionării acestor servicii medicale. Factorii implicaţi 

includ: o acceptare scăzută a unor riscuri minime, lipsa de informaţii solide, diferenţe în abordarea de 

evaluare şi implementare de vaccinuri noi, controversele din media şi propaganda.

Pe lângă aceste motive se mai înscriu şi insuficienta susţinere a campaniei de vaccinare din 

partea unor autorităţi locale -  lipsa exemplului personal sau neîncrederea în această acţiune de sănătate 

publică, apartenenţa la unele grupări religioase respectiv incompatibilitatea cu convingerile religioase, 

apartenenţa la o anumită etnie care, declarativ sunt de accord cu vaccinarea dar, uiterior, o refuză.

Vaccinarea rămâne soluţia sigură şi eficientă pentru învingerea pandemiei COV1D-19, iar 

vaccinurile utilizate în România sunt autorizate de Agenţia Europeană a Medicamentului, cel mai 

important for decizional, care reuneşte experţi la nivel european.

Vaccinurile actuale administrate în schemă completă îşi menţin eficienţa şi faţă de infecţia cu 

varianta Delta, care are potenţialul de a deveni tulpină majoritară la nivel global, nu doar în anumite 

ţări, fiind responsabilă de un număr mare de infecţii, predominant la persoanele nevaccinate.

Vacinarea cu schemă completă oferă protecţie faţă de boala COVID-19, scade riscul de 

internare, riscul de complicaţii şi de deces.

Direcţia de Sănătate Publică Galaţi a depus toate eforturile prin întreg personalul, alături de toţi 

cei angrenaţi efectiv în acţiunea de vaccinare a populaţiei dai-, numai ÎMPREUNĂ -  autorităţi locale, 

instituţii, populaţie, mass-media etc. -  vom putea contribui, în continuare, ia minimizarea efectelor 

acestei pandemii.

Cu respect,

DIRECTOR EXECUTIV,


