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Un nou centru de vaccinare anti-COVID
este funcţional în comuna Gruiu
Un nou centru de vaccinare antiCOVID-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.

tru personal medical, care cuprinde zonă de dezinfectare, grup sanitar
pentru personal, spațiu
de depozitare deșeuri periculoase.
Reprezentanții Primăriei Gruiu spun că procedura de organizare a centrului de vaccinare a durat
destul de mult, dar din fericire, cu multă răbdare și
perseverență s-a obținut
avizul de funcționare.

Vaccinarea este
gratuită!

Cristina Nedelcu
Autoritățile
comunei Gruiu îndeamnă cetă
țenii să se vaccineze
anti-COVID-19, aceasta
fiind singura metodă prin
care oamenii se pot securiza împotriva infecției
cu coronavirus, pandemie
care afectează omenirea
de peste un an.
”Suntem foarte mul
țumiți că am reușit să
deschidem un centru de
vaccinare în Gruiu și invităm atât cetățenii comunei noastre, cât și pe cei
din comunele învecinate,
să vină să se vaccineze.
Poate astfel, dă Dumnezeu să scăpăm de această
pandemie! Este un spațiu
frumos pe care l-am gândit și organizat pentru o
campanie de vaccinare
cât mai eficientă”, ne-a
declarat primarul comunei
Gruiu, Ion Samoilă. Edilul
a reamintit că înscrierile la
vaccinare se pot face online, pe platformă, sau telefonic la 021.414.44.25.
Subprefectul județului
Ilfov, Andrei Scutelnicu,
a evidențiat, la rândul
său, condițiile excelente de vaccinare existente
la Gruiu și și-a exprimat
speranța că prin deschiderea acestui centru, tot
mai multe persoane vor
avea acces la vaccin și se

vor imuniza. ”Putem spune că în Ilfov, capacitatea
de vaccinare este din ce
în ce mai mare și ne străduim 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 vaccinare din Gruiu se fac în
prezent 100 de vaccinări
pe zi, în intervalul 8.00 –
20.00, zilnic, pe un singur 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 decembrie 2020. În data de 5 ianuarie 2021 a fost depusă documentația necesară, iar avizul temporar a
fost obținut în data de 13
ianuarie, din partea DSP.
Structura funcțională
a centrului presupune zonă de intrare, punct de
recepție, punct triaj medical, punct de vaccinare
cu 4 cabine, punct de supraveghere postvaccinare, punct de ieșire și anexe sociale sanitare pen-

Cetățenii se pot imuniza cu Moderna

”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 familie au contracte încheiate cu casa de asigurări
de sănătate, cu un program de 8 ore. În centrul
de vaccinare, legea impune un program de 12
ore, zilnic, cu 6 ore pe tură. Astfel, medicii nu pot
veni pe tura minimă, deoarece se depășește limita de 14 ore de muncă pe
zi, impusă de Codul Muncii. Aceasta a fost dificultatea, în a găsi și a convinge personalul medical
să se implice. În prezent,
avem șase medici din spitale, care nu au contacte
cu casele de asigurări, ci
cu spitalele și pot colabora cu noi. Centrul de vaccinare mai funcționează
cu 8 asistenți medicali și 5
registratori”, ne-a declarat
primarul Ion Samoilă.
Spațiul a fost pus la
dispoziție de primărie, care a organizat și a gândit centrul de vaccinare, dar echipamentele au
fost asigurate prin Consi-

liul Județean Ilfov. Materialele sanitare, consumabile în general, au fost date de către DSP. CJI a asigurat paturi, panouri delimitatoare, frigidere, imprimante, mobilier. Tabletele au fost oferite de
STS. Utilitățile și paza
sunt susținute de Primăria Gruiu. În prima săptămână de funcționare au
fost vaccinate aproximativ 700 de persoane, circa 10% dintre acestea fiind din comuna Gruiu.
Primarul a ținut să
sublinieze
importanța
vaccinării, precizând că
”din păcate, lumea este
reticentă, din cauza campaniilor derulate împotriva vaccinării, dar totuși
sunt destui cetățeni care
conștientizează că aceasta este singura soluție
pentru a scăpa de pandemia de coronavirus”.
”Rugăm cetățenii comunei și din comunele
învecinate să apeleze cu
cea mai mare încredere,
să ne caute și pe noi la
primărie, adică și pe mine, primar și pe viceprimar, să îi ajutăm dacă nu
știu să se înscrie pe platforma de vaccinare. Acest
centru este funcțional,
iar cetățenii pot veni să
se înscrie direct sau sunt
ajutați să vină să se înscrie pe platformă. Mulți
cetățeni, mai ales cei în
vârstă nu știu ce au de făcut, mulți, din păcate întreabă cât costă. Dezinformările sunt foarte periculoase și circulă zvonul că vaccinul s-ar plăti. 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 înscrie. Toată lumea trebuie
să știe că vaccinarea este
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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 săptămână de funcționare, au
fost vaccinate aproximativ 700 de persoane. ”Nu
am avut probleme, momentan funcționează un
singur flux de vaccinare,
dar intenționăm să extindem vaccinarea, evident
în măsura posibilităților.
Important este ca oamenii să vină, de peste tot,
nu doar din zona Ilfov, în
funcție de cum au reușit
să se programeze pe platformă. Pe dozele restante 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 străduim să salvăm orice doză
restantă de la finalul zilei.
Nu se aruncă nimic. Toate dozele restante se folosesc, dat fiind că avem
liste de așteptare lungi. Funcționăm la capacitate maximă a unui flux,
adică circa 100 de vaccinări zilnic și nu am avut
nicio problemă”, a declarat specialistul, subliniind
importanța imunizării.
”Aș recomanda imunizare nu numai anti-COVID-19, ci și antigripal și
antipneumococic, pentru
că până la urmă, nu se
moare de infecția cu COVID-19, 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 antipneumococic, imunizare care
este simplă și se administrează o dată în viață, fiind o protecție importantă pentru organism. Imunizarea se reflectă direct
pe cifrele de mortalitate
din ATI”, a mai explicat dr.
Claudia Niță.

