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”Aș dori să sublini-
ez de ce este important 
să susținem, prin fon-
duri județene, programul 
național de vaccinare an-
ti COVID-19. În contex-
tul acesta delicat, gene-
rat de pandemie, Consiliul 
Județean Ilfov vine în aju-
torul UAT-urilor pentru că 
ne dorim ca procesul vac-
cinării să se desfășoare în 
condiții normale, în condiții 
sigure. Din păcate, județul 
nostru a fost grav afectat 
de pandemie. Unsprezece 
localități au fost carantina-
te până recent. Ne dorim 
să traversăm această pe-
rioadă grea cât mai repe-
de. Drept urmare, vrem 
să contribuim la amena-
jarea și dotarea centre-
lor de vaccinare împotri-
va COVID-19. Avem o lis-
tă cu 24 de puncte, în 23 
de localități, identifica-
te de DSP Ilfov drept po-
sibile centre de vaccinare 
anti COVID-19. Pachetul 
standard, prin care venim 
în ajutorul UAT-urilor, este 
compus din: două paturi, 
un calculator, un frigider 
cu termostat, termometru 
de interior și grafic de tem-
peratură, un frigider stan-
dard, o imprimantă și, în 
funcție de necesități, pa-
nouri de protecție sanita-
ră și chiuvete mobile. Du-
pă terminarea procesului 
de vaccinare, echipamen-
tele vor putea fi folosite în 
alte proiecte de interes lo-
cal. Acest nou virus ne-a 
dat viețile peste cap. Es-

te important să avem în-
credere în medici și să fa-
cem tot ce putem ca să re-
venim la normal”, a decla-
rat președintele Consiliului 
Județean Ilfov, Hubert Pe-
tru Ștefan Thuma.

Proiectul a 
fost aprobat 
cu majoritatea 
voturilor 
consilierilor județeni

Potrivit Direcției 
de Sănătate Publică a 
județului Ilfov, în ur-
ma activității de anali-
ză și investigație sanitară 
în unități publice, au fost 
identificate următoarele 
spații corespunzătoare și 
propuse pentru amena-
jarea și funcționarea cen-
trelor de vaccinare anti 
COVID-19, în localitățile:
 Balotești (Piața 

agroalimentară acope-
rită din Bd. Unirii 154A, 
suprafața totală pusă la 
dispoziția viitorului centru 
- de 384 mp),
 Brănești (Sala de 

sport de la Șc. Gim. nr. 1, 
spațiu corespunzător cu 
o suprafață totală de 140 
mp),
 Buftea (Sp. de 

Obs te t r i că -G ineco lo -
gie, spațiu unde deja 
funcționează centru de 
vaccinare anti COVID-19),
 Dobroești (Sala de 

sport ”Unirea Dobroești”, 
cu o suprafață totală de 
2.000 mp),

 Gruiu (Căminul 
cultural ”Ștefan Iordache”, 
suprafață totală 400 mp),
 Otopeni (Sala de 

sport Otopeni, suprafață 
totală 800 mp),
 Snagov (Sala de 

sport din Str. Ghermănești 
67, suprafață totală 1.044 
mp),
 Voluntari (două 

centre de vaccinare, am-
bele în Bd. T. Vladimirescu 
40, unul în incinta Casei 
de cultură, cu o suprafață 
totală de 387 mp, și unul 
în Sala de sport ”Andreea 
Isărescu”, cu o suprafață 
totală de 1.050 mp),
 Berceni (Baza spor-

tivă din Str. Valea Sterii 44, 
un spațiu cu o suprafață 
totală de 150 mp),

 Bragadiru (Casa 
de cultură, suprafață tota-
lă pusă la dispoziția cen-
trului de vaccinare de 120 
mp),
 Chiajna (Policlini-

ca Chiajna, suprafață to-
tală 115 mp),
 Chitila (Sala de 

sport din Str. Castanilor 
41, 105 mp),
 Domnești (Dis-

pensarul uman, suprafață 
totală 320 mp),
 Glina (Dispensa-

rul uman, suprafață to-
tală atribuită centrului de 
vaccinare 122 mp, un-
de se poate realiza circui-
tul unidirecțional cu para-
van),
 Măgurele (Cen-

trul medical Ghencea, 

suprafață totală 300 mp),
 Pantelimon (Sala de 

sport din Str. Biruinței 80A, 
suprafață totală 500 mp),
  Popești-Leodeni 

(Sala de sport a Lice-
ului ”Radu Popescu”, 
suprafață totală 1.100 
mp),
 Periș (Sala de 

sport din str. Sportului 1, 
suprafață totală 200 mp),
 Vidra (After 

 School-ul din Str. Princi-
pală 106, suprafața pu-
să la dispoziția centrului - 
106 mp).

DSP Ilfov menționează 
că în Afumați, spațiul pro-
pus din incinta Dispensa-
rului uman comunal are 
”structură funcțională 
n e c o r e s p u n z ă t o a -

re,  nu respectă circui-
tele funcționale/împiedi-
că desfășurarea activității 
normale a cabinetelor 
medicale”, la Mogoșoaia, 
spațiul identificat la dis-
pensarul din comună (Str. 
București-Târgoviște 133) 
este ”necorespunzător 
- nu se pot respecta cir-
cuitele funcționale/se va 
împiedica desfășurarea 
activității normale a ca-
binetelor medicale”, iar 
la Cernica, în dispensarul 
uman din satul Tânganu, 
”structura funcțională es-
te necorespunzătoare - nu 
se pot respecta circuitele 
funcționale/se va împiedi-
ca desfășurarea activității 
normale a cabinetelor me-
dicale”. S-a recomandat 
alegerea altor locații în 
aceste trei cazuri.

Vaccinarea se 
realizează de 
personal medical 
sau  medico-
sanitar!

La fiecare unitate s-a 
încheiat un proces verbal 
și s-au făcut o serie de re-
comandări privind ame-
najarea corespunzătoa-
re, dotarea cu mobilier 
adecvat, asigurarea per-
sonalului medico-sanitar 
și a registratorilor medi-
cali, echipelor de îndruma-
re și protecție/îndrumare 
și suport logistic, întocmi-
rea documentației necesa-
re obținerii avizului tempo-
rar de funcționare. Fiecă-
rui reprezentant al primări-
ilor i s-a comunicat verbal 
și scris că vaccinarea se re-
alizează de către personal 
medical cu aviz de liberă 
practică valabil, eliberat de 
Colegiul Medicilor/ personal 
medico-sanitar care deține 
certificate valabil eliberat 
de Ordinul Asistenților Me-
dicali Generaliști, Moașelor 
și Asistenților Medicali din 
România.

actualitate

Consiliul Județean Ilfov dotează punctele  
de vaccinare din județ cu cele necesare

 Pentru fiecare din cele 24 
de puncte locale de vaccinare 
se acordă un pachet standard 
care conține: două paturi, un 

calculator, un frigider cu termostat, 
termometru de interior și grafic de 
temperatură, un frigider standard, 

o imprimantă și, în funcție de 
necesități, panouri de protecție 
sanitară și chiuvete mobile  
Vaccinarea este realizată de 

personal medical sau  
medico-sanitar!

Pe 13 ianuarie 2021, a avut loc la sediul 
Consiliului Județean Ilfov o ședință 
extraordinară de Consiliul, pe ordinea de 
zi figurând un singur proiect și anume: 
aprobarea unui model de protocol de 
cooperare ce urmează a fi încheiat cu 
unitățile administrativ-teritoriale, pe 
teritoriul cărora vor fi funcționale centre 
de vaccinare împotriva COVID-19.
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