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„Vaccinarea în masă 
reprezintă singura soluţie 
pentru a ne întoarce, cât 
mai rapid, la normalitate 
şi a ne relua în siguran-
ţă toate activităţile care 
 ne-au lipsit enorm în ulti-
mul an. De succesul cam-
paniei de vaccinare de-
pind în egală măsură re-
lansarea economiei şi evi-
tarea unor crize profun-
de, ale căror efecte pot 
lăsa urme adânci în soci-
etate, educaţie şi econo-
mie”, a declarat preşedin-
tele Klaus Iohannis într-o 
conferinţă de presă la Pa-
latul Cotroceni.

Autorităţile sanita-
re recomandă vaccinarea 
populaţiei şi evident aces-
te recomandări vin şi din 
partea instituţiilor de să-
nătate la nivel local. Este 
şi cazul Direcţiei de Sănă-
tate Publică Ilfov.

”Este foarte important 
ca cetăţenii să înţeleagă 
importanţa vaccinării. 
Persoanele cu vârsta de 
peste 65 sunt îndemnate 
să se înscrie cât mai repe-
de, la fel şi cetăţenii care 
suferă de boli cronice. În-
scrierea se poate face atât 
direct în platformă, dar şi 
prin intermediul medicului 
de familie. Starea de bine 
în acest moment în aceas-
tă lume, nu doar în Româ-
nia, este precară. Eu con-
sider că 55% este peri-
culos virusul şi 45% es-
te depresia care te duce 
în această boală. Dacă nu 
încurajăm vaccinarea, da-
că o preluăm ca pe un lu-
cru grav sau că nu ne-am 
descurca, creăm acest 
dezechilibru. Nu trebu-
ie să ne speriem, este un 
simplu vaccin”, ne-a preci-
zat Teodor Negulescu, di-
rectorul Direcţiei de Sănă-
tate Publică Ilfov, oficialul 
menţionând că şi domnia 
sa s-a vaccinat şi, oda-
tă ce oamenii de ştiinţă 
 şi-au dat acordul că vac-
cinul este bun, trebuie să 
nu judecăm ştiinţa şi să 
avem încredere că este 

un produs medicamentos 
important.

”Nu sunt contraindicaţii 
majore. Eu m-am vaccinat, 
fără probleme, nu am fă-
cut vreo pregătire specia-
lă, nu trebuie să îţi fie fri-
că. Nu sunt restricţii speci-
ale. Este o zi ca oricare al-
ta, în care te duci şi îţi faci 
şi vaccin”, a declarat direc-
torul DSP Ilfov.

Potrivit strategiei 
naţionale de vaccinare, în 
etapa a doua, în categoria 
persoanelor cu grad ridicat 
de risc au fost incluşi adul-
ţii cu vârsta peste 65 de 
ani, precum şi persoane-
le aflate în evidenţă cu boli 
cronice, indiferent de vâr-
stă, în funcţie de indicaţiile 
vaccinurilor utilizate.

Tot în această etapă 
sunt imunizaţi lucrătorii 
care desfăşoară activităţi 
în domenii-cheie, consi-
derate esenţiale 

Aproape 3.000 
persoane 
vaccinate 
împotriva 
COVID-19 în Ilfov

Un număr de 2.818 
persoane au fost vaccina-
te împotriva COVID-19 în 
judeţul Ilfov, la cele do-
uă centre de la Spitalul 
de Obstetrică şi Ginecolo-
gie Buftea şi Spitalul Cli-
nic Judeţean de Urgenţă 
(SCJU) Ilfov, potrivit date-
lor făcute publice până la 
închiderea ediţiei.

Conform datelor co-
municate de Prefectura Il-
fov, până duminică, 1.714 
persoane au fost vaccina-
te la Spitalul de Obste-
trică şi Ginecologie Buf-
tea, iar 1.104 la SCJU Il-
fov. Rata de incidenţă a 
infectărilor cu COVID-19 
în judeţ este de 4,38 la 
1.000 de locuitori, rata fi-
ind mai mare în localităţi-
le Dascălu - 8,82, Cioro-
gârla - 8,30, Moara Vlăsi-
ei - 6,36, Otopeni 6,24 şi 
Bragadiru 6,20.

Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgen-
ţă Ilfov a decis dumini-
că, într-o şedinţă extraor-
dinară, prelungirea cu în-
că 14 zile a unor restric-
ţii în localităţile din judeţ 
care nu se află în caranti-
nă - închiderea la interior 
a restaurantelor şi cafe-
nelelor, dar şi a sălilor de 
spectacole şi a sălilor de 
jocuri de noroc. 

DSP așteaptă 
cereri din partea 
UAT-urilor pentru 
avizarea de noi 
centre

Potrivit conducerii 
Direcţiei de Sănătate Pu-
blică Ilfov, pentru buna 
desfăşurare a activităţii de 
vaccinare în judeţ au fost 
luate o serie de măsuri 
menite să permită accesul 
cât mai facil al cetăţenilor 
în etapa a 2 a şi a 3-a de 
vaccinare. Criteriile de or-
ganizare şi funcţionare 
a centrelor de vaccina-
re sunt stabilite prin Ane-
xa Ordinului Ministeru-
lui Sănătăţii 2171/2020. 
În prima etapă, persona-
lul implicat în vaccinare a 
fost reprezentat de medici 
specialişti, medici de fami-
lie şi asistenţi medicali. Au 
fost prevăzute 26 de cen-
tre de vaccinare la nivelul 
judeţului Ilfov şi mai sunt 
aşteptate UAT-uri care să 
depună cereri pentru avi-
zarea centrelor. Investiţia 
în centre o face primăria, 
prin Consiliul Judeţean Il-

fov. ”Noi am făcut o adre-
să Consiliului Judeţean 
prin care am înştiinţat 
necesarul şi structura 
funcţională pe care trebu-
ie să o aibă fiecare spaţiu. 
În urma şedinţei s-a apro-
bat achiziţia de materi-
ale pentru 24 de centre. 
Cred că ne putem descur-
ca cu 30 de centre de vac-
cinare, având în vedere că 
populaţia oficială a Ilfovu-
lui este de 460.000 de lo-
cuitori. DSP Ilfov avizea-
ză temporar centrele de 
vaccinare cu autorizaţie 
sanitară, iar noi am sta-
bilit să venim în sprijinul 
primăriilor şi să nu luăm 
taxă pentru această avi-
zare. Este foarte impor-
tant să se respecte struc-
tura funcţională pentru 
că, se ştie, după vaccina-
re trebuie să stăm în acel 
spaţiu special amena-
jat, 15 minute, pentru ca 
în cazul în care există un 
şoc anafilactic  specialiştii 
să poată interveni. Noi 
am făcut controalele, am 
făcut prescripţiile căro-
ra le-am dat şi termene, 
am făcut informarea că-
tre CJI cu necesarul de 
materiale şi tot ce trebu-
ie pentru  ca centrele să 
fie funcţionale. Urmează 
să ni se pună la dispoziţie 
banii cu care va fi plătit 
personalul medical care 
va participa la vaccinare. 
Programul de funcţionare 
al centrelor a fost stabilit 
în intervalul 8.00 – 20.00,  
zilnic, urmând a se lucra 
în două schimburi”, a pre-
cizat directorul DSP Ilfov.

Pacienţii trebuie să 
ştie că în fiecare centru 
se va face un triaj de că-
tre un medic care va sta 
de vorbă cu pacientul în 
privinţa simptomatologi-
ei şi va fi completată şi o 
fişă în acest sens. Vaccina-
rea nu se face dacă există 
simptome de febră şi alte 
semne de boli infectocon-
tagioase, ori contraindicaţii 
constatate de medic. 

Pentru căminele de 
bătrâni, adică acel seg-
ment de populaţie foarte 
important care trebuie să 
intre neapărat în vaccina-
re, DSP a stabilit cu Spi-
talul Buftea să se meargă 
cu echipe mobile în cen-
trele rezidenţiale. Este 
vorba despre aproximativ 
3.000 de persoane.

Potrivit directorului Te-
odor Negulescu, în etapa 
a doua de vaccinare vor 
fi funcţionale pentru pu-
blic 5 centre de vaccinare: 
2 la Spitalul Buftea, 1 cen-
tru la Spitalul Judeţean Il-
fov şi 2 în Voluntari. Restul 
centrelor de vaccinare vor 
deveni funcţionale din eta-
pa a treia, nu mai devreme 
de luna martie. DSP a ce-
rut şi echipe mobile pentru 
persoanele care nu se pot 
deplasa. Potrivit oficialilor 
DSP Ilfov, capacitatea de 
vaccinare pe un flux este 
de 60 de persoane, capa-
citatea judeţeană, aşadar, 
fiind deocamdată de 300 
de persoane pe zi.  În caz 
de nevoie, capacitatea de 
vaccinare poate fi mărită, 
potrivit directorului DSP Il-
fov.

Problema 
îmbolnăvirilor 
rămâne în actualitate

Chiar dacă vaccina-
rea a început şi există 
foarte mulţi doritori, ast-
fel că pentru intervalul cu-
prins între 18 ianuarie şi 
6 februarie, locurile dis-
ponibile în judeţul Ilfov 
şi Bucureşti sunt ocupa-
te, nu trebuie să uităm că 
pandemia merge înainte. 

Autorităţile sanitare 
atrag atenţia în privinţa 
respectării regulilor de igi-
enă şi distanţare, iar în ca-
zul unor suspiciuni de îm-
bolnăvire cetăţenii sunt 
rugaţi să ţină cont că tes-
tarea trebuie făcută doar 
de către specialişti. ”Tes-
tele rapide au valoare ju-
ridică, este adevărat, dar  
doar cele făcute de per-
sonalul centrelor medicale 
sau al ambulanţei. Teste-
le făcute acasă nu au nicio 
valoare, ele trebuie făcute 
într-o unitate sanitară, in-
diferent că este centru pri-
vat sau de stat”, ne-a sem-
nalat dr. Simona Lăcătuşu, 
medic şef al DSP Ilfov. 

Pacientul trebuie să 
ştie că după ce află că es-
te pozitiv trebuie să ia le-
gătura cu medicul de fa-
milie şi are dreptul să che-
me salvarea care să îl du-
că la spital pentru evalua-
re. ”Recomandăm evalua-
rea şi adresarea la medic 
cu repeziciune. O zi pier-
dută este foarte periculoa-
să. Virusul nu este grav, ci 
este foarte grav”, a averti-
zat dr. Teodor Negulescu.
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DSP Ilfov: ”Este necesar ca cetățenii să înțeleagă 
importanța vaccinării”
 Pentru cea de a doua etapă 
au fost pregătite cinci centre de 
vaccinare în județ  Numărul 

centrelor va crește la 30 pentru 
etapa a treia

A doua etapă de vaccinare anti-COVID a demarat 
oficial vineri, 15 ianuarie, cu activarea platformei 
de programare a populaţiei cu grad ridicat de 
risc şi a lucrătorilor care desfăşoară activităţi 
în domenii-cheie, esenţiale. Pentru a marca 
debutul campaniei de vaccinare din etapa a doua, 
preşedintele Klaus Iohannis s-a vaccinat public. 
De luni, 18 ianuarie, a început efectiv vaccinarea 
populaţiei din etapa a 2-a, dar şi a celor vacciaţi cu 
prima doză în prima etapă şi care au deja nevoie 
de rapel.
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