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BULETIN INFORMATIV

In cadrul Campaniei de vaccinare impotriva COVID 19, desfasurata la nivelul judetului

Vaslui, conform datelor centralizate, pana in prezent au fost efectuate 127703 de vaccinari. Din acest

numarul total de persoane vaccinate, 69239 au fost vaccinate cu doza I si 58464 cu doza a II-a.

Pe data de 16 septembrie 2021 au fost vaccinate 130 persoane. Mentionam ca 99 persoane au

primit doza I ~i31 persoane au primit doza a II-a.

In contextul cresterii cazurilor de infectare cu noua varianta a virusului SARS-CoV-2, care

prezinta un grad ridicat de contagiozitate, vaccinarea persoanelor cu schema completa este extrem de

importanta pentru obtinerea beneficiilor maximale impotriva maladiei COVID-19.

Vaccinurile impotriva COVID-19 pot fi administrate simultan sau la orice interval de timp cu

alt produs din Programul National de Vaccinare destinat copiilor si grupelor populationale aflate la

rise (vaccinarea antigripala, vaccinarea anti-HPV), profilaxia tetanosului sau alte produse vaccinale

care detin autorizatie de punere pe piata in Romania.

Administrarea acestora se poate realiza in depline conditii de siguranta, atat persoanelor care

au primit doza I, cat si doza II de vaccin anti COVID-19.

In contextul dat, avem cu totii intrebari despre cum sa-i protejam pe copii, eel mai bine

impotriva COVID-19, odata cu inceprea noului an scolar. Consecintele inchiderii scolilor asupra

bunastarii copilului sunt semnificative. Oricand e posibil, este important sa li se ofere copiilor sansa

de a socializa cu colegii, de a invata si de a se putea dezvolta emotional.

Adresati-le intrebari scolilor dumneavoastra in legatura cu regulile, procedurile si protocoalele

de siguranta pentru prevenirea COVID-19.



Ca regula generala, parintii trebuie sa respecte sfaturile si reglementarile impuse de autoritatile

publice locale din domeniul sanatatii.

Riscul pentru copii in timpul orelor de curs cu prezenta fizica, chiar si in conditiile circulatiei

noilor variante de virus, este mic atunci cand scoala, personalul si profesorii respecta recomandarile

pentru prevenirea COVID-19 si daca pun in aplicare protocoale de siguranta privind spalarea

mainilor, distantarea fizica si ventilarea spatiilor. Daca copilul dumneavoastra este bolnav si prezinta

simptome de COVID-19, tineti -1acasa pana se recupereaza,

Discutati cu copilul dumneavoastra despre cele mai bune metode de protectie impotriva

COVID-19, inclusiv igiena mainilor, respectarea distantarii fizice si acoperirea gurii si nasului, daca

tusesc sau stranuta, cu pliul cotului sau cu un servetel. Daca se recomanda purtarea mastilor, copii ar

trebui sa stie cum sa le poarte, acoperindu-si gura si nasul, si unde si cum sa Ie arunce.

Daca copilul dumneavoastra prezinta semne de boala precum: febra, nas infundat, durere in

gat sau tuse, eel mai bine este sa nu 11trimiteti la scoala. Respectati regulile scolii si consultati un

medic, daca este necesar.

In cazul in care copilul dumneavoastra prezinta simptome de COVID-19 la scoala, profesorul

sau personalul scolii va lua masuri imediat. Parintii vor fi contactati de indata pentru a evalua masurile

care vor fi luate conform recomandarilor autoritatilor publice locale din domeniul sanatatii. Contactati

pediatrul sau medicul de familie pentru a evalua necesitatea adrninistrarii unui test COVID-19

copilului si informati scoala cu privire la rezultatul testului. Tineti copilul acasa pe 0 perioada de timp

corespunzatoare recomandarii medicului sau conform protocoalelor de auto-izolare impuse de

autoritatile sanitare.

Desi in cea mai mare parte a cazurilor, copiii sunt asimptomatici sau dezvolta simptome usoare

cand se imbolnavesc de COVID-19, dovezile arata ca persoanele cu afectiuni medicale care prezinta

riscuri (astm, diabet sau obezitate) au 0 mai mare probabilitate de a dezvolta simptome severe de

COVID-19 sau chiar de a deceda.

Daca sunt disponibile vaccinuri pentru copilul dumneavoastra, cea mai buna metoda de

protectie este vaccinarea. Vaccinul poate reduce in mod semnificativ riscul dezvoltarii unei forme

severe de COVID-19, inclusiv riscul spitalizarii ~i al decesului.

Persoanele care doresc informatii despre situatiile legate de COVID - 19 pot apela numarul

0800.800.358- TELVERDE. La aceasta linie telefonica pot fi solicitate informatii despre modul in

care se manifesta virusul, modalitati de pre venire a imbolnavirii ~i alte detalii legate de conduita

preventiva.



Directia de Sanatate Publica Vas lui sustine si recomanda vaccinarea. Incurajam populatia sa

se imunizeze prin vaccinare, astfel incat vom limita raspandirea cu COVID - 19.

Vaccinarea ramane solutia sigura ~i eflcienta pentru invingerea pandemiei COVID-19
Alege sa te vaccinezi!
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