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Anunțul a fost făcut 
de ministrul Sănătății, Ne-
lu Tătaru, într-o emisiune 
la Digi 24. Întrebat cum 
vor gestiona autorități-
le situația în şcoli, în spe-
cial, în momentul în care 
se aşteaptă odată cu ve-

nirea toamnei şi apariția 
gripei sezoniere, ministrul 
Tătaru, a menționat: ”Pe 
9 septembrie noi avem 
achiziționarea vaccinurilor 
pentru gripă, iar după 15 
(septembrie - n.r.), hai să 
spunem 1 octombrie, ar 

trebui să avem şi începutul 
acestui sezon de vaccinare 
antigripală. Să se vaccine-
ze persoanele cu risc, co-
piii, cei care lucrează în in-
stituții direct cu persoane, 
cum ar fi în învățământ, în 
spitale. Noi discutam foar-
te mult în această vară 
de prezența acestui vac-
cin şi vaccinarea antigripa-
lă. (...) Avem în acest mo-
ment în intenție acest lu-
cru, urmând ca din a doua 
jumătate a lunii septem-
brie, cel mai sigur începu-
tul lui octombrie, să avem 
şi aceste vaccinări”. 

Referitor la legea vac-
cinării, ministrul a expli-
cat că „după cum ați pu-
tut vedea, sunt dezbateri 
destul de aprinse în Par-
lament şi atunci nu ne ră-
mâne decât să aşteptăm 
ca această rezolvare să o 
vedem în Parlament”. Mi-

nisterul Sănătății a co-
mandat un număr dublu 
de doze de vaccin anti-
gripal pentru anul acesta, 
comparativ cu anul trecut. 
Nu mai puțin de trei mi-
lioane de doze de vaccin 
vor ajunge la medicii de 
familie şi personalul me-

dical din spitale, începând 
cu jumătatea lunii în curs. 
Măsura a fost luată pen-
tru evita blocarea secțiilor 
de terapie intensivă prin 
apariția cazurilor de gripă 
sezonieră concomitent cu 
creşterea numărului cazu-
rilor grave de COVID-19.  

„Dacă respectăm ace-
le reguli, acele norme de 
aplicare, vom avea o creş-
tere uşoară, asumabilă. 
În condițiile în care nu se 
vor respecta acele reguli, 
vom vedea constituire de 
focare şi o transmitere ac-
centuată în comunitate. 
Eu sper că au înțeles ce-
va din aceste luni şi după 
o vară în care am trăit li-

bertatea să revenim şi la 
locurile de muncă, să re-
venim şi la şcoală, dar să 
ne gândim în acest mo-
ment la copiii noştri şi la 
cei vârstnici, fiindcă aici 
avem grupele masive de 
risc, în condițiile în care 
cei mici sunt transmiță-
tori, iar cei în vârstă sunt 
cei care fac boala şi for-
mele grave”, a spus minis-

trul Sănătății, Nelu Tăta-
ru, recent, într-o emisiune 
difuzată de postul de tele-
viziune Digi 24.

Șeful DSU, apel 
către populație 
pentru vaccinarea 
antigripală 
sezonieră

Pentru a limita răs-
pândirea virusului SARS-
CoV 2, medicii ne sfătu-
iesc să respectăm măsuri-
le privind purtarea măştii 
şi păstrarea distanței. De 
altfel, şeful Departamen-
tului pentru Situații de 
Urgență (DSU), dr. Raed 
Arafat, avertizează asupra 
faptului că vor urma do-
uă luni „dificile” în ceea ce 

priveşte infectările cu no-
ul coronavirus. Vom fi în 
situația în care COVID-19 
se va suprapune cu gripa 
sezonieră. Pentru a evita 
eventualele complicații, 
dr. Arafat face apel la 
populație să se vaccineze 
împotriva gripei sezoniere 
şi să nu mai țină cont de 
cei care contestă vaccinul. 

„Sunt persoane care 
vor avea poate ambele in-
fecții simultan, sunt per-
soane care vor avea nu-
mai una sau numai alta 
şi persoanele vulnerabi-
le, din păcate, sunt vulne-
rabile pentru amândouă. 
Persoanele vârstnice, per-
soanele cu comorbidități 
sunt vulnerabile şi pen-
tru gripă şi pentru COVID. 
Vaccinarea este extrem 
de importantă şi de data 
asta trebuie ca oamenii să 
înțeleagă măcar acum să 

nu mai asculte de atacuri-
le împotrivă şi să se vacci-
neze. Au o şansă mult mai 
bună să scape măcar de 
riscul acesta al gripei se-
zoniere sau să-l atenueze, 
pentru că vaccinarea nu 

garantează că nu vei face 
deloc, dar poate ajuta ca 
dacă faci (gripă - n.r.) să 
fie mai uşor impactul bo-
lii respective asupra orga-
nismului”, a afirmat Raed 
Arafat, la Digi 24.

Coronavirus. Previziunile medicilor pentru 
această toamnă

Încep pregătirile pentru protecția populației 
împotriva gripei sezoniere!  
Ministerul Sănătății dă startul procedurilor 
de achiziționare a vaccinului antigripal 
pentru sezonul 2020-2021! Achiziționarea 
va avea loc marți, 9 septembrie, urmând ca 
după 15 septembrie sau 1 octombrie, să 
înceapă campania propriu-zisă de vaccinare. 

Vârstnicii și 
persoanele cu 
comorbidități 
sunt 
vulnerabile și 
pentru gripă și 
pentru COVID”

Dr. Raed 
 Arafat

 Urmează două luni dificile. Dacă 
nu respectăm regulile, vom avea 
focare și transmitere comunitară 

accentuată 
 Copiii sunt transmițători, iar 

vârstnicii fac formele grave de boală
Pandemia de coronavirus este departe 
de a lua sfârșit. Țări precum Franța, 
Spania, Germania și Marea Britanie sunt 
lovite puternic de un val epidemiologic. 
Nici România nu face excepție, ajungând 
să înregistreze record după record, la 
infectări. Mai mult, redeschiderea școlilor, 
revenirea la muncă a angajaților care au 
fost plecați în concedii și alegerile care 
vor avea loc în această lună ar putea duce 
la o creștere alarmantă a numărului de 
îmbolnăviri. 


