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Zona destinată activi-
tăţii de testare rapidă an-
tigenică pentru diagnos-
ticarea infecţiei cu SARS-
CoV-2 este organizată pe 
o suprafaţă delimitată, 
destinată exclusiv aces-
tui proces şi trebuie să 
îndeplinească următoa-
rele condiţii cumulativ: 
- este amplasată într-un 
perimetru ce poate fi ae-
risit corespunzător prin 
deschiderea unei ferestre 
sau prin utilizarea unui 
alt sistem de ventilaţie; 
- este dotată cu mobili-
erul necesar - masă de 
lucru placată cu materi-
ale lavabile uşor de cu-
răţat şi dezinfectat, sca-
un, recipiente pentru co-
lectarea deşeurilor bio-
logice rezultate din ac-
tivitatea de testare; 
- are o suprafaţă de mi-
nim 4 mp utili, delimitată 

de spaţiul oficinei (poate 
exista posibilitatea sepa-
rării prin instalarea unui/
unor paravane opace). 
Proiectul mai prevede că, 
în situaţia în care nu exis-
tă posibilitatea îndeplinirii 
acestor condiţii, farmacia 
comunitară/oficina comu-
nitară rurală, zona desti-
nată activităţii de testare 
rapidă antigenică pentru 
diagnosticarea infecţiei cu 
SARS-CoV-2 poate fi or-
ganizată prin amplasarea 
unor corturi sau cabine 
de testare izolate. „Per-
sonalul implicat în activi-
tatea de testare va pur-
ta obligatoriu echipament 
de protecţie compus din: 
mască chirurgicală/FFP2/
FFP3, vizieră/ochelari de 
protecţie, mănuşi de exa-
minare de unică folosinţă, 
halat de unică folosinţă“, 
arată proiectul. 

Directorul Centrului 
pentru Prevenirea şi Con-
trolul Bolilor (CDC) din 
Statele Unite, Rochelle 
Walensky spune că per-
soanele complet vacci-
nate nu sunt purtătoare 
ale virusului SARS-CoV-2. 
Rezultatele studiului ca-
re a fost realizat de că-
tre CDC pe câteva mii de 
angajaţi din prima linie, 
au fost date publicităţii 
luni, pe 29 martie. Aces-
tea demons trează că vac-
cinurile cu ARNm (ARN 
mesager), Pfizer şi Mo-
derna, au o eficienţă de 
90% în prevenirea infec-
tării cu SARS-CoV-2. As-
ta inseamnă că persoane-
le vaccinate sunt proteja-
te şi îi protejează şi pe cei 
din jur de virus.

„Datele noastre de la 
CDC sugerează că per-
soanele vaccinate nu 
poartă virusul, nu se îm-
bolnăvesc, iar acest lu-
cru nu este dovedit doar 
în studiile clinice, ci şi în 
date din lumea reală”, a 
spus directorul Centrului 
pentru Controlul şi Pre-
venirea Bolilor, Rochelle 
Walensky, intr-un inter-
viu acordat publicaţiei Bu-
siness Insider. Aici medi-
cul a facut referire la no-
ul studiu CDC realizat pe 
un esantion de aproape 
4.000 de angajaţi din pri-
ma linie, unii vaccinaţi şi 

alţii nu, care s-au testat 
săptămânal pentru infec-
ţii cu SARS-CoV-2, în peri-
oada decembrie -  martie. 
Printre persoanele com-
plet vaccinate din studiu, 
au fost detectate doar trei 
cazuri de COVID-19. La 
polul opus, în cazul par-
ticipanţilor nevaccinaţi 
la studiu au fost înregis-
trate 161 de cazuri de 
 COVID-19. Cu alte cuvin-

te, vaccinarea 
cu ambele do-
ze de Pfizer sau Mo-
derna şi imunizarea în ce-
le două săptămâni după 
vaccin aproape că au re-
dus la zero toate infecţi-
ile detectabile, indiferent 
dacă persoanele erau 
asimptomatice sau nu. 

Vaccinurile au o 
eficienţă de 90% 

CDC a concluzionat, 
pe baza acestor rezulta-
te, că vaccinurile anti-CO-
VID-19 de la Pfizer şi Mo-
derna sunt aproximativ 

90% eficiente în preve-
nirea infecţiilor cu SARS-
CoV-2 în lumea reală, 
chiar şi în cazul asimpto-
matic. Totuşi, specialiştii 
spun ca mai sunt necesa-
re multe alte date pentru 
a spune acest lucru defini-
tiv. Acesta este şi motivul 
pentru care cercetătorii re-
crutează în prezent mii de 
studenţi pentru a afla mai 
multe despre probabilita-
tea răspândirii asimptoma-
tice a acestui virus în rân-
dul persoanelor vaccinate.

Experţii au dat verdictul!

Dacă facem ambele doze de vaccin 
anti COVID-19, suntem protejaţi şi îi 

protejăm pe cei din jurul nostru

În paralel cu imunizarea completă, cu două doze 
de vaccin, am putea avea, în ţară și o campanie de 
imunizare cu o singură doză. Vaccinarea împotriva 
COVID-19 cu serul Johnson & Johnson ar putea începe 
în România la jumătatea acestei luni. Anunţul a fost 
făcut zilele trecute, chiar de reprezentanţii Ministerului 
Sănătăţii. În opinia acestora, vaccinul administrat 
într-o singură doză, constituie un avantaj atât logistic, 
cât și din punctul de vedere al acoperirii vaccinale a 
unui număr cât mai mare de persoane într-un timp 
scurt. Datele preliminare din studiul clinic arată că 
acest vaccin are o eficienţă de 67% în prevenirea 
bolii simptomatice, reducând semnificativ cazurile de 
COVID-19 în rândul persoanelor imunizate. 

Și totuși… 
La jumătatea lunii  
ar putea începe imunizarea cu o singură doză 
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Veşti bune vin din partea experţilor 
internaţionali! Rezultatele celei mai 
recente cercetări cu privire la eficienţa 
vaccinurilor folosite la imunizarea anti 
COVID-19 a populaţiei, evidenţiază 
faptul că persoanele care au primit cele 
două doze de vaccin ajung să dezvolte o 
rezistenţă atât de mare în faţa virusului 
încât, efectiv, nu mai au cum să-l 
transmită contacţilor. 

Farmaciile ar putea 
face teste rapide 
pentru depistarea 
noului coronavirus 
Farmaciile comunitare şi oficinele 
comunitare rurale ar putea face testare 
rapidă antigenică pentru diagnosticarea 
infecţiei cu SARS-CoV-2, se arată într-
un proiect de ordin publicat pe site-ul 
Ministerului Sănătăţii. Potrivit proiectului, 
direcţia de sănătate publică judeţeană 
va emite un acord temporar de testare 
rapidă antigenică pentru diagnosticarea 
infecţiei cu SARS-CoV-2, în format 
electronic.


