DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TULCEA
COMPARTIMENT DE SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA
SI CONTROL AL BOLILOR TRANSMISIBILE

ANUNȚ IMPORTANT – vaccinare COVID

Având în vedere că de la mijlocul lunii ianuarie 2021 se va demara acțiunea de
vaccinare împotriva SARS-CoV-2 a persoanelor cu vârsta peste 65 de ani și a persoanelor cu
boli cronice, Direcția de Sănătate Publică Județeană Tulcea informează populația că

programarea pentru vaccinare se face la nr. de telefon CALL
CENTER – 021.414.44.40 și accesând platforma vaccinarecovid.gov.ro - Secțiunea PROGRAMARE( suport pentru
programare vaccinare COVID ).
Etapa a II a de derulare a campaniei de vaccinare împotriva
COVID 19 ,cuprinde:
a) Populația la risc
- Adulți cu vârsta peste 65 de ani
- Persoanele aflate în evidență cu boli cronice ,indiferent de vârstă,în funcție de
indicațiile vaccinurilor utilizate
b) Lucrători care desfășoară activități în domeniile –cheie ,esențiale :
- Personal
cheie
pentru
funcționarea
instituțiilor
statului,respectiv
parlament,președinție,guvern,ministere și instituții subordonate acestora
- Personalul din domeniul apărării ,ordinii publice,siguranței naționale și a autorității
judecătorești
- Personal din sectorul economic vital
 Procesare ,distribuție și comercializare a alimentelor de bază și anume:
panificație,lactate,carne,fructe și legume
 Uzine de apă ,epurare,transport și distribuție apă
 Centrale electrice ,producție,transport și distribuție curent electric
 Unități de producție ,transport și distribuție gaze
 Unități de producție ,transport și distribuție combustibili lichizi și solizi
 Unități de producție ,transport și distribuție medicamente și materiale sanitare
 Transport de persoane și mărfuri
 Noduri feroviare ,aeroporturi civile și militare,porturi esențiale

Comunicații și anume serviciul de telecomunicații speciale,radio și televiziune
naționale
Personalul din unitățile de învățământ și creșe
Personalul poștal și din servicii de curierat
Personalul cultelor religioase
Personalul din mass media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la
infecția cu SARS COV 2 cum ar fi: reportaje în unități medicale
Personalul din domeniul salubrității și deșeurilor


-

Vaccinarea se realizează pe bază de programare, pentru a evita
aglomerația. Persoanele se pot programa on-line, telefonic, prin medicul de
familie sau prin intermediul direcției de asistență socială din cadrul
consiliilor locale, după caz.
Fiecare persoană se poate înscrie pe platformă alegând una dintre
modalităţile corespunzătoare categoriei din care face parte, după cum urmează:
● pentru etapa 2 – Populaţia cu grad ridicat de risc şi lucrători care
desfăşoară activităţi în domenii-cheie, esenţiale – înscrierile se pot realiza
astfel:
 Prin intermediul angajatorului, pentru personalul care desfășoară
activități în domenii cheie, esențiale;
 Individual, direct pe platforma informatică, pentru persoanele care au
vârsta peste 65 de ani (aplicația confirmă vârsta prin verificarea CNP-ului
introdus la înregistrare);
 Prin intermediul medicului de familie, pentru persoanele care au vârsta
peste 65 de ani și pentru persoanele aflate în evidență cu boli cronice,
indiferent de vârstă;
 Prin administrator, pentru persoanele cu grad ridicat de risc din centrele
medico-sociale și rezidențiale;
 Prin aparținători, pentru persoanele care au vârsta peste 65 de ani;
 Prin apelarea call centerelor,pentru persoanele care au vârsta peste 65
de ani și pentru persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de
vârstă;
 Prin direcțiile de asistență sociale de la nivelul consiliilor locale, pentru
persoanele care au vârsta peste 65 de ani și pentru persoanele aflate în
evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă;
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