
ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI REFERITOARE LA VACCINAREA ANTIGRIPALĂ ÎN SEZONUL 
2020/2021 [CDC-Atlanta (www.cdc.gov : Frequently Asked Influenza (Flu) Questions: 

2020-2021  Season)],(1&2) 

                              Adaptare  și scurte comentarii :  Dr.Viorel Alexandrescu 

 
             1 .Trebuie să ne  vaccinăm antigripal înaintea debutului sezonului 2020/2021 

(adică iulie / august )? 
  Nu este nicio schimbare în recomandările CDC privind momentul vaccinării în acest sezon 

gripal. Vaccinarea în iulie sau august este prea devreme, în special pentru persoanele în 
vârstă, din cauza probabilității de protecție redusă împotriva infecției gripale mai târziu în 
sezon. Septembrie și octombrie sunt perioade bune pentru a vă vaccina. Cu toate acestea, 
atâta timp cât circulă virusurile gripale, vaccinarea ar trebui să continue, chiar și în ianuarie 
sau mai târziu. 

 
              2.   Mai multe informații pentru calendarul vaccinării în acest an. 

      - Vaccinul trebuie administrat până la sfârșitul lunii octombrie*, dar vaccinarea ar trebui să fie 
 oferită în continuare, atâta timp cât virusurile gripale circulă local, iar vaccinul neexpirat este 
 disponibil.  

-  Vaccinarea prea devreme în sezon (de exemplu, iulie sau august) poate duce la imunitate 
suboptimă mai târziu în sezon, în special în rândul adulților în vârstă. 

             -  Copiii cu vârste cuprinse între 6 luni și 8 ani care necesită 2 doze  ar trebui să primească 
 prima lor doză cât mai curând posibil după ce vaccinul devine disponibil, iar a doua doză la  ≥4 
 săptămâni mai târziu. 
              * N.B: în EUROPA( inclusiv România )vaccinarea  de masă poată să înceapă în octombrie ,dar 
 trebuie încheiată în noiembrie/ decembrie , deoarece debutul  epidemiei sezoniere în vestul 
            față de estul continentului are un decalaj de cca . 1 lună. 
              
            3. Vor fi schimbări în modul în care și în cazul în care se administrează vaccinul gripal toamna  

 și iarna? 
           -  Cum și de unde oamenii pot primi un vaccin gripal ar putea să se schimbe din cauza pandemiei 
 COVID-19. CDC lucrează cu furnizorii de servicii medicale și cu departamentele de sănătate 
 locale și  statale pentru a dezvolta planuri de urgență cu privire la modul de vaccinare a 
 persoanelor împotriva gripei, fără a crește riscul de expunere la agenții infecțioși respiratori, 
 precum virusul care provoacă COVID-19, și  în acest sens CDC a lansat Ghidul provizoriu pentru 
 serviciile de imunizare în timpul pandemiei COVID-19. Mai multe informații sunt disponibile în 
 secțiunea „Administrarea vaccinurilor gripale în timpul pandemiei COVID-19” de mai jos. 
       Unele unități care furnizează, de obicei, vaccin gripal, cum ar fi locurile de muncă, s-ar putea să 
 nu ofere vaccin&vaccinare în acest sezon , din cauza provocărilor cu menținerea distanțării 
 sociale.   
                Informații despre procurarea și administrarea  în siguranță a unui vaccin gripal în acest sezon 
 sunt disponibile în secțiunea „Obținerea și administrarea unui vaccin gripal în timpul Pandemiei 
 COVID-19” . 
 
             4.Câte vaccinuri gripale vor disponibile pentru sezonul gripei 2020-2021? 

 
- Vaccinul gripal este produs de producători privați, astfel că oferta depinde de producători. 
Pentru sezonul 2020-2021, producătorii au proiectat că vor furniza pentru SUA până la 194-198 
milioane doze de vaccin gripal, ceea ce reprezintă un număr mai mare de doze cu 11,6%  față de 
cele distrbuite  în sezonul gripal 2019-2020 ( 175 milioane ). 

 

http://www.cdc.gov/


             5.  Există întârzieri în disponibilitatea vaccinului gripal? 
                - În prezent, producătorii de vaccinuri nu raportează întârzieri semnificative în producerea și 
 distribuirea  vaccinului gripal în acest sezon. Deoarece un număr record de doze de vaccin gripal 
 sunt fabricate în acest an, timpul pentru producerea și distribuirea acestora va fi mai lung. CDC va 
 continua să ofere actualizări săptămânale cu privire la dozele totale de vaccin gripal distribuite 
 de-a lungul sezonului gripal 2020-2021.  
                                                                    
              6.   Gripa si COVID-19 
                     Care este diferența dintre gripă  și COVID-19? 
 

 Gripa  și COVID-19 sunt boli respiratorii contagioase, dar sunt cauzate de virusuri diferite. 
COVID-19 este cauzată de infecția cu un nou coronavirus (numit SARS-CoV-2), iar gripa este 
cauzată de infecția cu virusuri gripale. Deoarece unele dintre simptomele gripei și COVID-19 
sunt similare, poate fi greu de spus diferența dintre ele bazată doar pe simptome, iar testarea 
este necesară pentru  confirmarea diagnosticului. Gripa și COVID-19 au multe caracteristici 
asemănătoare,dar există unele diferențe cheie între cele două. 

 Cu toate că se învață mai mult în fiecare zi, se știe multe despre COVID-19 și virusul care îl 
provoacă.  
N.B: În anexă ( 2) se compară COVID-19 cu  gripa, pe baza celor mai bune informații 
disponibile până în prezent. 

 
              7.   Va exista gripă împreună cu COVID-19 în această toamnă și iarnă? 
 

 Deși nu se poate spune cu certitudine ce se va întâmpla în această toamnă și iarnă, CDC 
consideră că este probabil ca virusurile gripale și virusul care provoacă COVID-19 să se 
răspândească (  să circule concomitent ). În acest context,  vaccinarea antigripală va fi mai 
importantă ca niciodată. CDC recomandă ca toate persoanele de 6 luni și mai mari să 
primească un vaccin gripal anual. 
-  Trebuie însă menționat ca sezonul gripal 2019/2020  în emisfera nordică  
s-a încheiat brusc în săptămâna 16 , iar sezonul gripal în emisfera sudică nu se  
remarcă printr-o activitate epidemică în prezent .  
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               8.  Se poate face gripă și COVID-19 în același timp? 
 
                      -   Da. Este posibil să aveți gripă, precum și alte boli respiratorii  , dar și COVID-19 în același 
             timp.    
         -   Experții în domeniul sănătății încă studiază cât de comun poate fi acest lucru. 
                      -   Unele dintre simptomele gripei și COVID-19 sunt similare, ceea ce face dificil să se spună             
  diferența dintre ele doar pe baza simptomelor.Testele de diagnostic  pot ajuta la      
  determinarea dacă sunteți bolnav de gripă sau de COVID-19. 



                    N.B. Deși până în prezent nu s-au detectat  infecții mixte SARS- CoV cu virusuri gripale  sau cu  
        alte virusuri respiratorii  , Centrul Național de Gripă din Institutul Cantacuzino a detectat prin 
        RT-PCR multiplex mai  multe infecții mixte  (co-infecții ) între virusurile gripale circulante și    
       RSV , Paragripale(1,2,3 ) , corona virusuri umane (OC43 ,229 E) , înaintea pandemiei COVID-19. 
 
               9. Există un test care poate detecta atât gripa cât și COVID-19? 
 

 Da. CDC a dezvoltat un test care va detecta virusurile gripale sezoniere de tip A și B și SARS 
CoV-2, virusul care provoacă COVID-19. Acest test va fi utilizat de laboratoarele de sănătate 
publică din SUA. Testarea acestor virusuri va oferi, în același timp, oficialilor din domeniul 
sănătății publice informații importante despre modul în care se răspândește gripa și COVID-19 
și ce măsuri de prevenire trebuie luate. Testul va ajuta, de asemenea, laboratoarele de 
sănătate publică să economisească timp și materiale de testare și, probabil, să furnizeaze 
rezultatele testelor mai repede. 

 FDA a acordat CDC o  autorizare a utilizării de urgență pentru acest nou test. Kiturile de 
testare inițiale au fost trimise laboratoarelor de sănătate publică la începutul lunii august 
2020. CDC va continua să producă și să distribuie aceste kituri . 

 
             10. Noul test care detectează atât gripa cât și COVID-19 va înlocui alte teste? 
 

 Nu. Acest nou test este proiectat  și suportat de CDC pentru a fi utilizat în laboratoarele de 
sănătate publică la nivel local și statal, unde va completa și eficientiza supravegherea gripei și 
a COVID-19. Utilizarea acestui test de specialitate se va concentra pe eforturile de 
supraveghere a sănătății publice și nu va înlocui niciun test COVID-19 utilizat în prezent în 
laboratoare, spitale, clinici și alte unități medicale. 

 Primul test  CDC pentru SARS-CoV-2 (CDC 2019-nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel (ER-
34)) va fi încă disponibil pentru laboratoarele calificate pentru a le comanda prin intermediul 
pictogramei externe International Reagent Resource (IRR). Noul test multiplex poate fi 
comandat și prin IRR. Consultați site-ul IRR pentru detalii. 

 
                11.  COVID-19 este mai periculos decât gripa? 
 

 Gripa și COVID-19 pot determina  boli grave, inclusiv o boli care duc la spitalizare sau deces. 
Deși încă mai există multe de învățat despre COVID-19, în acest moment, se pare că COVID-19 
este mai mortal decât gripa sezonieră; cu toate acestea, este prea devreme pentru a trage 
concluzii din datele actuale. Acest lucru se poate schimba pe măsură ce aflăm mai multe 
despre numărul de persoane infectate care au boli ușoare. 

        
                12.  Vaccinul gripal  protejează împotriva COVID-19? 
 

  Vaccinul gripal nu va proteja împotriva COVID-19, însă vaccinarea antigripală are multe alte 
avantaje importante. S-a demonstrat că vaccinurile gripale reduc riscul de îmbolnăvire de 
gripă, al spitalizării și decesului. Vaccinarea antigripală în această toamnă va fi mai importantă 
ca niciodată, nu numai pentru  că va reduce riscul îmbolnăvirii de gripă, dar și pentru a ajuta  
și la conservarea resurselor potențiale de îngrijire a sănătății. 

 
                13.  Ce face CDC pentru a promova vaccinarea împotriva gripei în timpul pandemiei  

         COVID-19? 
           

 Pentru a aborda importanța vaccinării antigripale, în special în timpul pandemiei COVID-19, 
CDC va maximiza vaccinarea împotriva gripei prin creșterea disponibilității vaccinului, inclusiv 
achiziționarea a 2 milioane de doze suplimentare de vaccin gripal pentru copii și 9,3 milioane 



de doze de vaccin gripal pentru adulți, prin accentuarea importanța vaccinării antigripale 
pentru întregul sezon gripal ,dar și prin efectuarea de sesiuni de comunicări orientate către 
anumite grupuri care prezintă un risc mai mare de complicații ale gripei. Aceste aceleași 
grupuri sunt adesea cu risc mai mare pentru COVID-19, de aceea protejarea acestora 
împotriva gripei este importantă pentru a reduce riscul de co-infecție. Strategiile de 
comunicare pentru furnizori și public vor include: 

  Activități de informare educațională realizate de CDC, inclusiv medii de socializare, conferințe 
de presă, spotlight-uri pe paginile web, radio -media tururi, articole/ editoriale și alte 
publicații. 

  O campanie digitală de educare a publicului larg și a persoanelor cu risc crescut de gripă și 
complicații COVID-19, 

 Eforturi educaționale speciale pentru informarea populației generale, a persoanelor cu 
condiții de sănătate subiacente și a publicului afro-american și hispanic despre importanța 
vaccinării împotriva gripei și 

  Site-uri web actualizate de vaccinare pentru public și furnizori care evidențiază măsurile de 
siguranță implementate în unitățile de asistență medicală în timpul pandemiei. 

 
               14.  Vaccinarea antigripală în timpul Pandemiei COVID-19 

 
 Dacă boala coronavirusului 2019 (COVID-19) se răspândește în comunitatea mea, ar 

trebui să “ies”  să iau un vaccin gripal? 
 Da. Obținerea unui vaccin gripal este o parte esențială a protejării sănătății proprii și 

sănătății familiei în acest sezon. Pentru a vă proteja sănătatea atunci când primiți un 
vaccin gripal, urmați recomandările CDC pentru evitarea  unor erori esențiale și vizite la 
medic. Continuați să întreprindeți acțiuni preventive de zi cu zi. 

 
                 15.   Cum pot face un vaccin gripal în condiții de siguranță dacă COVID-19 se răspândește în  
    comunitatea mea? 
 

 Atunci când veți primi un vaccin gripal, practicați acțiuni preventive zilnice și urmați               
recomandările CDC pentru evitarea unor erori esențiale. 

  Întrebați-vă medicul, farmacistul sau departamentul de sănătate dacă  urmaresc 
recomandările CDC  de vaccinare  în  pandemie. Orice locație de vaccinare în conformitate 
cu recomandările CDC ar trebui să fie un loc sigur pentru a primi un vaccin gripal. 

 
16. Dacă am un risc ridicat de boli grave de la COVID-19 sau gripă, unde este cel mai sigur loc  

  pentru mine pentru a primi un vaccin gripal? 
 

 Puteți obține în siguranță un vaccin gripal în mai multe locații, inclusiv cabinetul 
medicului, secțiile de sănătate și farmaciile. Puteți utiliza pictograma 
VaccineFinder.orgexternal pentru a afla unde sunt disponibile vaccinurile gripale în 
apropierea dvs. Când veți primi un vaccinul gripal, asigurați-vă că practicați acțiuni 
preventive de zi cu zi. 

 Întrebați-vă medicul, farmacistul sau departamentul de sănătate dacă urmează 
îndrumarea împotriva pandemiei de vaccinare a CDC. Orice locație de vaccinare în 
conformitate cu îndrumările CDC ar trebui să fie un loc sigur pentru a primi un vaccin 
antigripal. 

 Vaccinarea persoanelor cu risc ridicat este deosebit de importantă pentru a reduce riscul 
de îmbolnăvire a gripei severe. Multe persoane cu risc mai mare de gripă par, de 
asemenea, să aibă un risc mai mare de COVID-19. Dacă aveți un risc ridicat, este deosebit 
de important pentru dumneavoastră să primiți un vaccin gripal în acest an. 

 



                17.  Există precauții speciale pe care medicul meu, farmacistul sau departamentul de sănătate ar  
 să le ia în acest sezon gripa pentru a se asigura că vaccinurile gripale pot fi administrate în 

siguranță în timpul pandemiei COVID-19? 
 

 Da. CDC are resurse pentru a ajuta la planificarea vaccinărilor în timpul pandemiei COVID-
19. Întrebați-vă medicul, farmacistul sau departamentul de sănătate dacă urmăresc 
recomandările CDC referitoare la vaccinări în pandemie  . Și protejați-vă practicând acțiuni 
preventive de zi cu zi. 

 
                 18. Dacă nu am un furnizor de îngrijiri primare, unde pot primi un vaccin gripal? 

 
 Dacă nu aveți un medic pe care îl vedeți în mod regulat, vaccinurile gripale sunt 

disponibile și în alte locații, inclusiv în secțiile de sănătate și în farmacii. Puteți utiliza 
pictograma VaccineFinder.orgexternal pentru a afla unde sunt disponibile vaccinuri 
antigripale în apropierea dvs. 

 
 

   19. De ce este important ca vaccinurile gripale să fie administrate în timpul pandemiei  
COVID-19? 

 
         

            -  Eforturile de a reduce răspândirea COVID-19, cum ar fi ordonanțele de ședere la 
 domiciliu  au  dus la reducerea utilizării serviciilor medicale preventive de rutină,  
            inclusiv a serviciilor de imunizare. Asigurarea că persoanele continuă sau încep  
             să primească vaccinări de rutină în timpul pandemiei COVID-19 este esențială pentru 
 protejarea persoanelor și a comunităților împotriva bolilor și focarelor care pot fi 
 prevenite prin vaccinuri, inclusiv gripa. Vaccinarea de rutină previne bolile care duc la 
 vizite medicale inutile și spitalizări, care pun presiune în continuare pe sistemul  de 
 asistență medicală. 

 
 Pentru sezonul gripal următor, vaccinarea antigripală va fi foarte importantă pentru a 

reduce gripa, deoarece poate contribui la reducerea impactului general al bolilor 
respiratorii asupra populației și, astfel, la reducerea sarcinii rezultate asupra sistemului de 
sănătate în timpul pandemiei COVID-19. 

 
 Un vaccin antigripal poate oferi, de asemenea, mai multe beneficii individuale pentru 

sănătate, inclusiv împiedicarea de a vă îmbolnăvi de gripă, reducerea gravității bolii dvs. 
dacă faceți gripa și reduce riscul unei spitalizări asociate gripei. 

 
              20.   Cine ar trebui să-și primească vaccinul gripal în timpul pandemiei COVID-19? 

 
  Vaccinarea antigripală anuală este recomandată tuturor celor cu vârsta de 6 luni și mai 

mari, cu excepții rare, deoarece este o modalitate eficientă de a reduce îmbolnăvirile  de 
gripă, spitalizările și decesele. 

    În timpul pandemiei COVID-19, reducerea sarcinii generale a bolilor respiratorii este 
importantă pentru protejarea populațiilor vulnerabile la risc de boli grave, sistemul de 
sănătate și alte infrastructuri critice. Astfel, furnizorii de servicii medicale ar trebui să 
utilizeze orice ocazie în timpul sezonului de vaccinare împotriva gripei pentru a administra 
vaccinuri împotriva gripei tuturor persoanelor eligibile, inclusiv : 

 Lucrătorii esențiali: incluzând personalul medical (inclusiv casele de asistență medicală, 
unitățile de îngrijire de lungă durată și personalul din farmacii) și alte persoane din 
infrastructura critică 



      Persoanele cu risc crescut de îmbolnăvire severă  COVID-19: incluzând adulții cu vârsta 
de 65 de ani și mai mari, rezidenții din casele de îngrijire medicală sau din centre de 
îngrijire de lungă durată și persoane de toate vârstele cu anumite afecțiuni medicale 
subiacente. S-a observat că boala severă  COVID-19 afectează în mod disproporționat 
membrii anumitor grupuri minoritare rasiale / etnice 

      Persoanele cu risc crescut de complicații grave ale gripei: incluzând sugarii și copiii mici, 
copiii cu afecțiuni neurologice, femeile însărcinate, adulții în vârstă de 65 de ani și mai 
mari și alte persoane cu anumite afecțiuni medicale subiacente. 

 
 

         21.Ar trebui să se administreze un vaccin gripal la cineva cu COVID-19 suspectat sau confirmat? 
 

- Nu. Vaccinarea trebuie amânată (amânată) pentru persoanele cu COVID-19 suspectat sau 
confirmat, indiferent dacă au simptome, până când nu au îndeplinit criteriile pentru a-și 
întrerupe izolarea. Deși boala ușoară nu este o contraindicație pentru vaccinarea împotriva 
gripei, vizitele în scop de  vaccinare pentru aceste persoane ar trebui amânate pentru a evita 
expunerea personalului medical și a altor pacienți la virusul care provoacă COVID-19. Atunci 
când se  planifică sau  se confirmă programările pentru vaccinare, pacienții ar trebui să fie 
instruiți să anunțe în prealabil cabinetul sau clinica furnizorului, dacă au în prezent sau 
prezintă simptome ale COVID-19. 

- În plus, o infecție prealabilă cu COVID-19 suspectată sau confirmată sau gripă nu protejează 
pe cineva de viitoarele infecții gripale. Cel mai bun mod de a preveni gripa sezonieră este să 
vă vaccinați în fiecare an. 

 
         22. Ce măsuri poate lua personalul medical pentru a administra  în siguranță vaccinul gripal în 

timpul pandemiei COVID-19? 
 

- Potențialul răspândirii asimptomatice a virusului care provoacă COVID-19 subliniază 
importanța aplicării practicilor de prevenire a infecțiilor la întâlnirile cu toți pacienții, inclusiv 
distanțarea fizică (cel puțin 1,8 metri) când este posibil, igiena respiratorie și a mâinilor, 
decontaminarea suprafețelor și controlul sursei în timp ce se afla într-o unitate medicală. 
Furnizorii de imunizare ar trebui să se refere la îndrumările elaborate pentru a preveni 
răspândirea COVID-19 în mediile de asistență medicală, inclusiv în ambulatoriu și în clinici. 

 
           23. Pentru a asigura furnizarea în condiții de siguranță a asistenței în timpul vizitelor de vaccinare,  

furnizorii ar trebui să : 
 

           -    Minimizeze  șansele pentru expuneri, urmărind pașii: 
 Analizați pacienții pentru simptome COVID-19 și contactul cu personae posibile  cu COVID-19  

înainte și la sosirea lor la unitate și izolați pacienții simptomatici cât mai curând posibil. 
 Limitați și monitorizați punctele de intrare în facilitate și instalați bariere, cum ar fi protecțiile  

din plastic pentru strănut, pentru a limita contactul fizic cu pacienții aflați în triaj. 
 Implementați politici pentru adulți și copii cu vârsta de peste 2 ani pentru a purta măști de 

față (dacă sunt tolerate). 
 Asigurați-vă că pacienții practică igiena respiratorie, eticheta tusei și igiena mâinilor. 
 Asigurați-vă că întregul personal respectă următoarele proceduri de prevenire și control al 

infecției: 
 Practicarea  precauțiilor standard, care includ îndrumări pentru igiena mâinilor și curățarea 

mediului dintre pacienți. 
 Purtați o  mască facială medicală în orice moment. 
 Folosiți protecția ochilor pe baza nivelului de transmitere în comunitate a virusului care 

provoacă COVID-19: 



-Transmitere moderată până la substanțială: furnizorii de servicii medicale trebuie să 
practice  protecția ochilor, având în vedere probabilitatea crescută de a întâlni pacienți 
COVID asimptomatici. 

                    - Transmisie minimă - fără protecție: Protecția universală a ochilor este considerată opțională, 
        cu excepția cazului în care este indicat altfel ca parte a precauțiilor standard. 

 Luați în considerare aceste etape suplimentare în timpul administrării vaccinului: 
- Vaccinuri intranazale sau orale: Furnizorii de servicii medicale trebuie să poarte mănuși atunci 
când administrează vaccinuri intranazale sau orale din cauza probabilității crescute de a intra în 
contact cu mucoasele pacientului și fluidele corporale. Ar trebui să -și schimbe mănușile și să se 
spele pe mâini între pacienți. 

              Administrarea acestor vaccinuri nu este considerată o procedură generatoare de aerosoli și, prin 
 urmare, nu este recomandată utilizarea unui respirator N95 sau de nivel superior. 

- Vaccinuri intramusculare sau subcutanate:Dacă furnizorii de servicii medicale poartă mănuși la 
administrarea vaccinului, ar trebui să își schimbe mănușile și să se spele pe mâini între pacienți. 
 Pentru pacienții (bolnavi sau cu stare bună) care se prezintă pentru vizite de îngrijire sau de 

rutină, asigurați distanțarea fizică prin implementarea strategiilor, cum ar fi: 
-Separarea bolnavilor de pacienții cu stare bună prin programarea acestor vizite la diferite ore ale 
zilei (de exemplu, vizite pentru cei cu stare bună dimineața și vizite pentru bolnavă după-amiaza), 
- plasarea pacienților  bolnavi în diferite zone ale unității sau programarea pacienților bolnavi 
întro locație diferită de cei cu stare bună  (atunci când este disponibil spațiu). 

             - Reduceți aglomerația în zonele de așteptare, solicitând pacienților să rămână afară (de exemplu, 
 să rămână în vehiculele lor, dacă este cazul) până când sunt chemați în facilitate  pentru 
 programarea lor. 
             - Asigurați-vă că măsurile de distanțare fizică, cu separarea la cel puțin 1,8 metri între pacienți și 
 vizitatori, sunt menținute pe parcursul tuturor aspectelor vizitei, inclusiv check-in, checkout, 
 proceduri de screening și monitorizare postvaccinare. Utilizați strategii precum bariere fizice, 
 semne, corzi și marcaje ale podelei. 
         - Utilizați comunicațiile electronice cât mai mult posibil (de exemplu, completarea documentelor 
 necesare online în avans) pentru a minimiza timpul pacienților la cabinet, precum și a împărțirea 
 materialelor lor (de exemplu, planșe, pixuri). 

 
        24.Există recomandări pentru administrarea vaccinului gripal în alte spații decât cabinetul medicului  

(de exemplu, farmacii; clinici temporare, clinici  satelit și clinici de gripă extinse)? 
 

- Da. Au fost elaborate instrucțiuni pentru administrarea vaccinurilor în farmacii, clinici 
temporare, în afara site-ului sau în clinici satelit. Alte abordări ale vaccinării în timpul 
pandemiei COVID-19 pot include serviciile de imunizare în șantiere la șantiere fixe, unități de 
asistență mobilă și vizite la domiciliu. 

- Principiile generale enunțate pentru unitățile de asistență medicală ar trebui să fie aplicate și 
pe site-urile alternative de vaccinare, cu precauții suplimentare pentru distanțarea fizică, care 
sunt deosebit de relevante pentru clinici la scară largă, cum ar fi: 

 Furnizarea de ore specifice de programare sau alte strategii pentru a gestiona fluxul 
pacienților și a evita aglomerația. 

 Asigurarea de personal și resurse suficiente pentru a ajuta la deplasarea pacienților prin 
clinică cât mai repede posibil. 

 Limitarea numărului total de pacienți la un moment dat, în special pentru populațiile cu risc 
mai mare de îmbolnăvire severă   de COVID-19. 

 Configurarea unui flux unic pe site și folosirea de semne, corzi sau alte măsuri pentru 
direcționarea traficului de pacienți și asigurarea distanțării fizice între pacienți. 

 Organizarea unei zone de vaccinare separate sau a unor ore separate pentru persoanele cu 
risc crescut de îmbolnăvire severă de COVID-19, cum ar fi adulții în vârstă și persoanele cu 
afecțiuni medicale subiacente, atunci când este posibil. 



 Selectarea unui spațiu suficient de mare pentru a asigura o distanță minimă de 1,8 metri între 
pacienții aflați în linie sau în zonele de așteptare pentru vaccinare, între stațiile de vaccinare și 
în zonele de monitorizare postvaccinare (Comitetul consultativ pentru practicile de imunizare 
recomandă furnizorilor să ia în considerare observarea pacienților timp de 15 minute după 
vaccinare pentru a reduce riscul de vătămare în cazul în care aceștia leșină). 

 
 N.B.  conform “ Programului cadru de prevenire și control al bolilor transmisibile cu impact în 
sănătatea publică” al României , în fiecare an MS și CNSCBT ( INSP) elaboreză înaintea debutului 
sezonului epidemic de gripă ( septembrie ) “ Metodologia de supraveghere și control a gripei “ în 
sezonul care urmează . Metodologia cuprinde un capitol important dedicat “vaccinării antigripale 
a populației”  și este trimisă DSP-urilor județene ,tuturor participanților la supravegherea gripei  
( medici de familie , epidemiologi, medici infecționiști , etc. ) și altor instituții& unități cu rol în 
prevenirea și controlul gripei . 
  Fără indoială că în contextul pandemiei COVID-19 , CNSCBT va include în metodologia pentru 
sezonul de gripă care urmeză , măsuri și recomandări adaptate situației actuale ținând cont și de 
recomandările OMS și ECDC . 
 

                                      ANEXĂ (6)  ( adaptare : Dr. Viorel Alexandrescu ) 
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