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Kis késéssel érkezik
Ma és holnap jön a következő vakcinaszállítmány Romániába

ROSTÁS SZABOLCS

V aleriu Gheorghiţă, a korona-
vírus elleni oltási kampány 
koordinátora elmondta, az 

amerikai Pfi zer gyógyszeripari vál-
lalat arról értesítette az érintett orszá-
gokat, hogy rendellenességek adód-
tak a belgiumi gyárában, ezért 24 
órás késéssel küldik ki a következő 
vakcinaszállítmányokat. A társaság 
közlése szerint szervezési, valamint 
szoft problémák okozták az egynapos 
késlekedést. Emiatt a betervezett de-
cember 28-a helyett 29-én és 30-án 
szállítják ki a védőoltásokat.

Hetente újabb adagok

„Bizonyos országok vasárnap meg-
kapták a vakcinákat, máshová 
kedden és szerdán érkeznek meg. 

Romániába 29-én szállítják ki a Bu-
karestnek, Temesvárnak és Kolozs-
várnak járó adagokat, december 
30-án pedig Iași (Jászvásár), Brassó, 
Konstanca és Craiova következik” – 
nyilatkozta Gheorghiţă az Antena 3 
hírtelevíziónak. Az oltási koordinátor 
hozzátette, az ütemterv értelmében 
mintegy 150 ezer dózis koronavírus 
elleni védőoltás érkezik az ország-
ba hetente. A katonaorvos szerint a 
szerződésben nem rögzítették, hogy 
a hét pontosan mely napján küldik a 
vakcinát a Pfi zer belgiumi gyárából, 
mindössze arról szól a megállapo-
dás, hogy a kiszállítás előtt két nap-
pal értesítik a román hatóságokat. 
Romániában egyébként tegnap kez-
dődött meg a COVID-19 elleni vak-
cináció, de vasárnap kora estig már 
ezer egészségügyi dolgozónak adták 
be a védőoltást az országban. A bu-
karesti hatóságok korábban arról 
tájékoztattak, hogy hétfőn 144 ezer 

vakcina érkezik az ország 370 regio-
nális oltási központjába.

Jelenthető mellékhatások

A COVID-19 elleni oltási kampányt 
koordináló országos bizottság azt 
is bejelentette tegnap, hogy üzem-
be helyezte az immunizálás utáni 
esetleges mellékhatások platform-

ját. A bejelentéseket a Gyógyszerek 
és Orvosi Eszközök Romániai Or-
szágos Ügynökségének honlapján 
(anm.ro), a VACCINARE COVID-19 
menüpontnál lehet megtenni egy 
űrlap kitöltésével, akár online, akár 
hagyományos módon. Egyébként 
a klinikai vizsgálatok során (ezek 
alatt 43 ezer embert teszteltek) a Co-
mirnaty néven forgalomba helyezett 

vakcina leg gyakoribb mellékhatásai 
általában enyhék vagy közepesen 
súlyosak voltak, és az oltást köve-
tő néhány napon belül javultak. 
Üzembe helyezték emellett tegnap a 
COVID-19 elleni oltásra jelentkezők 
elektronikus platformját is. A magu-
kat beoltatni óhajtó személyek a kö-
vetkező honlapon iratkozhatnak fel: 
https://programare.vaccinare-covid.
gov.ro. Az országos immuni-
zációs stratégia értelmében 
hétfőtől az első szakaszban 
oltásra jogosult személyek 
regisztrálhatnak, vagyis az 
egészségügyi alkalmazottak és 
a szociális gondozók. Ezt követően 
jelentkezhetnek majd a második sza-
kaszban oltásra jogosultak, vagyis 
a veszélyeztetett személyek, illetve 
azok, akik kulcsfontosságú ágaza-
tokban dolgoznak. A koronavírus 
elleni védőoltási kampány harmadik 
ütemében a lakosság minden további 
tagja jelentkezhet oltásra.

Romániában is megkezdődött a lakosság 
koronavírus elleni beoltása
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• Az eredetileg beharangozottakkal ellentétben egy 
nappal később, azaz ma érkezik meg Romániába az új 
típusú koronavírus elleni újabb vakcinaszállítmány. 
Közben üzembe helyezték az országban az immunizá-
lás utáni esetleges mellékhatások platformját.




