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Autoritățile comu-
nei Gruiu îndeamnă cetă
țenii să se vaccineze 
 antiCOVID19, aceasta 
fiind singura metodă prin 
care oamenii se pot se-
curiza împotriva infecției 
cu coronavirus, pandemie 
care afectează omenirea 
de peste un an.

”Suntem foarte mul
țu miți că am reușit să 
deschidem un centru de 
vaccinare în Gruiu și invi-
tăm atât cetățenii comu-
nei noastre, cât și pe cei 
din comunele învecinate, 
să vină să se vaccineze. 
Poate astfel, dă Dumne-
zeu să scăpăm de această 
pandemie! Este un spațiu 
frumos pe care lam gân-
dit și organizat pentru o 
campanie de vaccinare 
cât mai eficientă”, nea 
declarat primarul comunei 
Gruiu, Ion Samoilă. Edilul 
a reamintit că înscrierile la 
vaccinare se pot face on-
line, pe platformă, sau te-
lefonic la 021.414.44.25. 

Subprefectul județului 
Ilfov, Andrei Scutelnicu, 
a evidențiat, la rândul 
său, condițiile excelen-
te de vaccinare existente 
la Gruiu și șia exprimat 
speranța că prin deschi-
derea acestui centru, tot 
mai multe persoane vor 
avea acces la vaccin și se 

vor imuniza. ”Putem spu-
ne că în Ilfov, capacitatea 
de vaccinare este din ce 
în ce mai mare și ne stră-
duim astfel ca cetățenii 
să aibă acces mai facil și 
să nu mai fie nevoiți să 
se deplaseze pe distanțe 
mari pentru vaccin”, a mai 
spus oficialul.

La centrul de vacci-
nare din Gruiu se fac în 
prezent 100 de vaccinări 
pe zi, în intervalul 8.00 – 
20.00, zilnic, pe un sin-
gur flux, dar centrul are 
o capacitate de 4 fluxuri. 
Evident, funcționalitatea 
acestor fluxuri depinde de 
disponibilitatea dozelor de 
vaccin.

Demersuri privind 
deschiderea unui centru 
de vaccinare în Gruiu au 
fost făcute de autoritățile 
comunei încă din decem-
brie 2020. În data de 5 ia-
nuarie 2021 a fost depu-
să documentația necesa-
ră, iar avizul temporar a 
fost obținut în data de 13 
ianuarie, din partea DSP.

Structura funcțională 
a centrului presupune zo-
nă de intrare, punct de 
recepție, punct triaj me-
dical, punct de vaccinare 
cu 4 cabine, punct de su-
praveghere postvaccina-
re, punct de ieșire și ane-
xe sociale sanitare pen-

tru personal medical, ca-
re cuprinde zonă de dez-
infectare, grup sanitar 
pentru personal, spațiu 
de depozitare deșeuri pe-
riculoase.

Reprezentanții Primă-
riei Gruiu spun că proce-
dura de organizare a cen-
trului de vaccinare a durat 
destul de mult, dar din fe-
ricire, cu multă răbdare și 
perseverență sa obținut 
avizul de funcționare.

Vaccinarea este 
gratuită!

”Noi suntem pregătiți 
să intervenim cu mai 
multe fluxuri, pentru că 
spațiul permite, dar totul 
depinde de cantitatea de 
doze, de DSP și mai ales 
de personalul medical, 
care este destul de greu 
de găsit. Medicii de fa-
milie au contracte înche-
iate cu casa de asigurări 
de sănătate, cu un pro-
gram de 8 ore. În centrul 
de vaccinare, legea im-
pune un program de 12 
ore, zilnic, cu 6 ore pe tu-
ră. Astfel, medicii nu pot 
veni pe tura minimă, de-
oarece se depășește limi-
ta de 14 ore de muncă pe 
zi, impusă de Codul Mun-
cii. Aceasta a fost dificul-
tatea, în a găsi și a con-
vinge personalul medical 
să se implice. În prezent, 
avem șase medici din spi-
tale, care nu au contacte 
cu casele de asigurări, ci 
cu spitalele și pot colabo-
ra cu noi. Centrul de vac-
cinare mai funcționează 
cu 8 asistenți medicali și 5 
registratori”, nea declarat 
primarul Ion Samoilă.

Spațiul a fost pus la 
dispoziție de primărie, ca-
re a organizat și a gân-
dit centrul de vaccina-
re, dar echipamentele au 
fost asigurate prin Consi-

liul Județean Ilfov. Mate-
rialele sanitare, consuma-
bile în general, au fost da-
te de către DSP. CJI a asi-
gurat paturi, panouri de-
limitatoare, frigidere, im-
primante, mobilier. Ta-
bletele au fost oferite de 
STS. Utilitățile și paza 
sunt susținute de Primă-
ria Gruiu. În prima săp-
tămână de funcționare au 
fost vaccinate aproxima-
tiv 700 de persoane, cir-
ca 10% dintre acestea fi-
ind din comuna Gruiu.

Primarul a ținut să 
sublinieze importanța 
vac cinării, precizând că 
”din păcate, lumea este 
reticentă, din cauza cam-
paniilor derulate împotri-
va vaccinării, dar totuși 
sunt destui cetățeni care 
conștientizează că aceas-
ta este singura soluție 
pentru a scăpa de pande-
mia de coronavirus”.

”Rugăm cetățenii co-
munei și din comunele 
învecinate să apeleze cu 
cea mai mare încredere, 
să ne caute și pe noi la 
primărie, adică și pe mi-
ne, primar și pe vicepri-
mar, să îi ajutăm dacă nu 
știu să se înscrie pe plat-
forma de vaccinare. Acest 
centru este funcțional, 
iar cetățenii pot veni să 
se înscrie direct sau sunt 
ajutați să vină să se în-
scrie pe platformă. Mulți 
cetățeni, mai ales cei în 
vârstă nu știu ce au de fă-
cut, mulți, din păcate în-
treabă cât costă. Dezin-
formările sunt foarte pe-
riculoase și circulă zvo-
nul că vaccinul sar plă-
ti.  Ceea ce este fals. Sunt 
mulți cetățeni, mai ales 
cei în vârstă care au luat 
de bun acest zvon și care 
consideră că nu mai are 
rost să se agite să se în-
scrie. Toată lumea trebuie 
să știe că vaccinarea este 

gratuită!”, a atras atenția 
primarul Ion Samoilă.

Imunizarea 
salvează vieți

Medicul coordonator 
al centrului de vaccinare 
Gruiu, dr. Claudia Niță, a 
confirmat că în prima săp-
tămână de funcționare, au 
fost vaccinate aproxima-
tiv 700 de persoane. ”Nu 
am avut probleme, mo-
mentan funcționează un 
singur flux de vaccinare, 
dar intenționăm să extin-
dem vaccinarea, evident 
în măsura posibilităților. 
Important este ca oame-
nii să vină, de peste tot, 
nu doar din zona Ilfov, în 
funcție de cum au reușit 
să se programeze pe plat-
formă. Pe dozele restan-
te vaccinăm din lista de 
așteptare, care ne este 
furnizată și de platformă, 
dar vin cetățeni și spontan 
în centru și îi înscriem pe 
lista de așteptare. Ne stră-
duim să salvăm orice doză 
restantă de la finalul zilei. 
Nu se aruncă nimic. Toa-
te dozele restante se fo-
losesc, dat fiind că avem 
liste de așteptare lun-
gi. Funcționăm la capaci-
tate maximă a unui flux, 
adică circa 100 de vacci-
nări zilnic și nu am avut 
nicio problemă”, a decla-
rat specialistul, subliniind 
importanța imunizării. 

”Aș recomanda imu-
nizare nu numai antiCO-
VID19, ci și antigripal și 
antipneumococic, pentru 
că până la urmă, nu se 
moare de infecția cu CO-
VID19, ci de pneumonia 
din COVID. Pneumonia 
este o suprainfecție, iar 
peste 50% din cazuri sunt 
infecții cu pneumococ și 
de aceasta este important 
să fim imunizați antipne-
umococic, imunizare care 
este simplă și se adminis-
trează o dată în viață, fi-
ind o protecție importan-
tă pentru organism. Imu-
nizarea se reflectă direct 
pe cifrele de mortalitate 
din ATI”, a mai explicat dr. 
Claudia Niță.
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Un nou centru de vaccinare anti-COVID 
este funcţional în comuna Gruiu

Cetățenii se pot imuniza cu Moderna

Un nou centru de vaccinare anti-
COVID-19 a devenit funcțional, începând 
cu data de 12 aprilie, în comuna Gruiu, 
în incinta Căminului Cultural „Ștefan 
Iordache”. Cetățenii se pot vaccina cu 
Moderna, iar persoanele care își doresc 
să se imunizeze împotriva coronavirusului 
se pot programa pe platforma 
ROVACCINARE https://vaccinare-covid.gov.ro/  
sau pot veni direct pentru a se înscrie pe 
liste de așteptare.

Cristina NedelCu

https://vaccinare-covid.gov.ro/?fbclid=IwAR2upjovdnCTtZbqiM1vX1-k-vYt5D2oTePX8R5QSBPPnzwB8KNlO93Puvk

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk69820084
	_GoBack

