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Vaccinarea a început 
la Chitila pe data de 15 
februarie cu vaccinuri As-
traZeneca, pentru persoa-
nele care s-au programat 
în platforma https://vacci-
nare-covid.gov.ro/platfor-
ma-programare/ sau prin 
intermediul medicului de 
familie. 

Ca și în alte zone din 
Ilfov și din țară, Chitila 
s-a pregătit temeinic pen-
tru campania de vaccina-
re anticoronavirus, fiind 
schimbată destinația unui 
spațiu în centru de vacci-
nare, în acest scop con-
siderându-se ca fiind cel 
mai potrivit sediul clubu-
lui sportiv din oraș.

”Când am auzit cu 
toții că vin vaccinurile în 
România, am decis să ne 
pregătim, să amenajăm 
centrele de vaccinare, iar 
Chitila, care are statut de 
oraș, trebuia să își facă un 
centru de vaccinare. Pen-
tru a respecta condițiile 
impuse de Direcția de 
Sănătate Publică Ilfov, 
am alocat spațiul clu-
bului sportiv și am fost 
nevoiți să relocăm copiii 
care desfășurau activități 
acolo, la sala de sport a 
Școlii ”Ion Vișoiu”, astfel 
că aceste ore se fac de-
ocamdată printre pică-
turi. Centrul de vaccina-
re funcționează perfect, 

au fost încheiate contrac-
te cu medici și asistenți, 
astfel că vaccinarea se 
desfășoară în condiții op-
time”, ne-a declarat pri-
marul orașului Chitila, 
Emilian Oprea.

Edilul ne-a măr-
turisit că are totuși o 
nemulțumire în legătură 
cu accesul cetățenilor din 
Chitila la vaccinare. 

”Când am gândit cen-
trul de vaccinare, nu mi-
am imaginat că nu vor 
avea acces în primul rând 
cetățenii din Chitila. Du-
pă deschiderea acestuia 
am ajuns în situația hilară 
în care cetățenii orașului 
nostru care s-au înscris 

prin platformă să se vacci-
neze în Buftea, București, 
Roșiori sau alte localități. 
Noi avem capacitate de 
60 de persoane pe zi, dar 
doar 2-3 cetățeni vin din 
Chitila. Sunt siderat de 
situația actuală și am fă-
cut demersuri la DSP și la 
Ministerul Sănătății în ide-
ea de a găsi o soluție în 
privința organizării progra-
mărilor, pentru că nu are 
logică ca oamenii să chel-
tuie timp și bani să se du-

că să se vaccineze în altă 
parte”, a precizat primarul. 

Emilian Oprea a mai 
afirmat că speră ca noul 
centru medical al orașului 
va fi finalizat cât mai repe-
de, cel târziu în luna mai, 
prin finalizarea acestei lu-
crări fiind posibilă și relu-
area activității sportive în 
sala de sport a orașului. 
”Odată cu finalizarea nou-
lui centru medical, cadre-
le medicale din dispen-
sarul orașului, situat lân-

gă primărie, vor putea fi 
mutate în noul sediu, un-
de au cabinete rezerva-
te, iar în actualul dispen-
sar va putea fi mutat cen-
trul de vaccinare, a cărui 
activitate, cu siguranță, 
se va desfășura pe în-
treaga perioadă a acestui 
an. Astfel, sala de sport a 
orașului va putea fi redată 
tinerilor sportivi, care au 
atât de multă nevoie de 
ea”, a subliniat primarul.

Edilul a precizat că 

este foarte mulțumit în 
legătură cu modul în ca-
re funcționează centrul 
de vaccinare: ”Lucruri-
le sunt în regulă, oame-
nii sunt profesioniști, șeful 
centrului medical de vac-
cinare este un medic de 
familie din Chitila, Corne-
liu Culcea. Activitatea es-
te asistată și de colegii din 
primărie și astfel că totul 
funcționează perfect”.

Medicul Corneliu Cul-
cea a venit, de altfel, în 

completarea primaru-
lui, precizând că vaccina-
rea decurge fără proble-
me și nu au fost înregis-
trate reacții adverse ma-
jore la pacienții vaccinați, 
cum ar fi șocul anafilactic. 
Specialistul a observat, 
la rândul său, că numă-
rul cetățenilor din Chitila 
prezenți la vaccinare este 
redus, adresabilitatea fi-
ind mai mare din Ploiești, 
Giurgiu, Argeș și, evident, 
București.

România numără 
peste 800.000 de 
infectări și peste 
20.000 de decese

Între timp, întreaga 
țară continuă lupta cu pan-
demia de coronavirus, ca-
re a dat peste cap întreaga 
omenire, zdruncinând sis-
temele de sănătate, eco-
nomiile mondiale și viața 
oamenilor, în general.

De la debutul pan-
demiei în România, 
pe data de 26 februa-
rie 2020, au fost infecta-
te cu  SARS-COV2 peste 
800.000 de persoane. Po-
trivit datelor oficiale, pâ-
nă în 28 februarie, în Ro-
mânia, au fost confirmate 
801.994 de cazuri de per-
soane infectate cu noul co-
ronavirus, iar 740.352 de 
pacienți au fost declarați 
vindecați. Până dumini-
că, 20.350 de persoane 
diagnosticate cu aceas-
tă infecție au decedat. Pâ-
nă la această dată, la nivel 
național, au fost prelucra-
te 6.022.647 de teste RT-
PCR și 300.660 de teste 
rapide antigenice.

Autoritățile din Româ-
nia speră că, odată cu vac-
cinarea anti  COVID-19, se 
va ameliora situația epi-
demiologică și se va dimi-
nua presiunea pe sistemul 
medical. 

În urmă cu două 
luni, în România a dema-
rat campania de vaccina-
re împotriva COVID-19. 
Imunizarea a început cu 
medicii. În 27 decembrie 
2020, Mihaela Anghel, în 
vârstă de 26 de ani, asis-
tentă medicală generalis-
tă la Institutul Național 

„Prof. Dr. Matei Balș”  și 
membră a echipei medi-
cale care, în data de 27 
februarie 2020, prelua 
primul pacient din Româ-
nia confirmat cu virusul 
SARS-CoV-2, a fost pri-
ma persoană din România 
vaccinată anti-COVID.

Peste 900.000 de 
români au făcut 
vaccinul anti-
Covid-19

De sâmbătă, 27 fe-
bruarie, încă 156.000 de 
români, persoane din ca-
tegoriile de risc, se pot în-
scrie pentru a se vaccina, 
pentru că sunt disponibile 
vaccinuri  Pfizer/BioNTech și 
au fost deschise noi cabi-
nete. Până acum, în două 
luni, s-au imunizat aproa-
pe 900 de mii de persoa-
ne în România și au fost 
raportate puțin peste 
5.000 de reacții adverse. 
„Începând de luni, 1 mar-
tie a.c., 130 de cabine-
te noi devin operaționale 

pentru imunizarea cu vac-
cinul produs de compania 
Pfizer/BioNTech. 156.000 
de persoane se vor putea 
vaccina în următoarele 20 
de zile în aceste cabinete; 
capacitatea de vaccina-
re a fiecărui cabinet este 
de 60 de persoane pe zi”, 
au anunțat reprezentanții 
CNCAV.

Conform acestora, 
programarea pentru vac-
cinare s-a putut realiza în-
cepând de sâmbătă și se 
adresează persoanelor vul-
nerabile care fac parte din 
etapa a II-a, res pectiv per-
soanele cu boli cronice, cu 
vârste peste 65 de ani și 
persoanele cu dizabilități. 

„Modalitățile de pro-
gramare la vaccinare 
sunt cele deja cunoscu-
te, respectiv individual, 
prin aparținători sau prin 
direcțiile de asistență so-
cială de la nivelul primări-
ilor, prin intermediul plat-
formei electronice, a medi-
cului de familie/curant, cât 
și prin call center, la numă-

rul unic 021.414.44.25 sau 
la numerele de suport des-
tinate fiecărui județ în par-
te, disponibile pe platfor-
ma de informare: https://
vaccinare-covid.gov.ro”, a 
transmis CNCAV. Totoda-
tă, acțiunea de imuniza-
re a personalului didactic 
continuă la nivel național, 
până în 10 martie, pre-
cum și vaccinarea persoa-
nelor nedeplasabile, ca-
re fac dializă, din centre-
le rezidențiale, medico-so-
ciale și a persoanelor fără 
adăpost. De asemenea, în 
paralel, continuă progra-
marea persoanelor înscrise 
în procesul de imunizare cu 
vaccinul produs de compa-
nia Oxford/AstraZeneca.

România se află pe 
locul 7 în lume și pe lo-
cul 2 în Europa în ceea 
ce privește vaccinarea cu 
ambele doze de vaccin 
anti-COVID, a anunțat vi-
neri Comitetul Național de 
Coordonare a Activităților 
privind Vaccinarea împo-
triva COVID-19 (CNCAV). 
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 Centrul de vaccinare funcționează foarte bine și are 
o capacitate de 60 de persoane pe zi

Aproximativ 600 de persoane au fost vaccinate anti-Covid-19 
la Chitila, de la inaugurarea, pe data de 15 februarie, a centrului 
de vaccinare situat în strada Castanilor nr. 41. Centrul de 
vaccinare anti-Covid-19 din Chitila a fost amenajat în cadrul 
Clubului Sportiv Chitila, având o capacitate de vaccinare de 60 de 
persoane pe zi.

Cristina NedelCu

România a împlinit un an de pandemie

La Chitila au fost vaccinaţi 
 anti‑Covid‑19 peste 600 de cetăţeni  
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