GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19

București, 10 noiembrie 2021
Precizare de presă

În urma apariției în spațiul public a informației conform căreia „720 de români au fost vaccinați
cu serul greșit”, pentru corecta informare a opiniei publice, Comitetul Național de Coordonare
a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) face următoarele precizări:
Potrivit informațiilor puse de dispoziție de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP),
regăsite în Raportarea privind persoanele vaccinate din data de 09.11.2021, numărul alocat
dozei de rapel reprezintă persoanele vaccinate cu produsul Johnson&Johnson ca doză de
rapel, dar și ca doză 2 în schema heterologă, ca urmare a actualizării rapoartelor în Registrul
Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), pe tot parcursul campaniei de vaccinare.
În conformitate cu prevederile instrucțiunii emise în data de 13 august privind vaccinarea în
situații speciale, schema completă de vaccinare împotriva COVID-19 se realizează cu același
tip de vaccin, însă în situații speciale, apărute după prima doză, se recomandă administrarea
unui alt tip de vaccin împotriva COVID-19, fabricat după o tehnologie diferită.
Totodată, conform instrucțiunii emise în data de 10 septembrie, se permite vaccinarea cu un
alt tip de vaccin, față de cel administrat la prima doză, atunci când există o recomandare
medicală atestată printr-un document medical (bilet de externare, scrisoare medicală,
adeverință medicală) și asumată de un medic cu drept de liberă practică. În acest caz, în
centrul de vaccinare va fi păstrată o copie după recomandarea medicală, atașată formularului
de triaj medical și pacientul va semna consimțământul informat.
Situația punctuală a cazurilor care au beneficiat de schemă de vaccinare heterologă se
regăsește la nivelul centrelor de vaccinare/ cabinetelor de medicină de familie, unde aceste
persoane s-au prezentat.
Grupul de comunicare al CNCAV
---------------Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este
un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului
General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.
www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare
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