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STRATEGIE de vaccinare împotriva 
COVID-19 în România

EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020, 

publicată în Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 1171 din 3 decembrie 2020

Vaccinarea împotriva COVID-19 în România 
va fi  implementată prin mecanismul stabilit la nivelul 
Comisiei Europene și în acord cu legislația și proto-
coalele medicale existente. Pentru a atinge scopul și 
obiectivele prezentei strategii, vaccinarea împotriva 
COVID-19 în România va fi  gratuită și voluntară, ur-
mând etapele vaccinării și ținând cont cu strictețe de 
grupurile prioritare.

Capitolul XI. Organizarea și desfășurarea 
campaniilor de vaccinare împotriva 

COVID-19

Subcapitolul 1. Modalitatea de imple-
mentare a campaniilor de vaccinare

Implementarea efi cientă la nivel național a 
campaniilor de vaccinare împotriva COVID-19 va 
depinde de capacitatea de a accesa, primi și transmite 
informațiile cât mai rapid între structura de mana-
gement și personalul de la toate nivelurile. Pentru a 
permite luarea de decizii corecte sunt necesare co-
lectarea, analizarea și diseminarea informațiilor din 
diferite surse legate de COVID-19, respectiv epide-
miologia locală, stadiul de implementare a strategiei 
de vaccinare, lanțul de aprovizionare și distribuție, 
nivelul de acoperire vaccinală, profi lul de siguranță al 
vaccinului și managementul deșeurilor rezultate din 
vaccinare.

Monitorizarea nivelului de acoperire vacci-
nală, a siguranței și efi cacității vaccinurilor împotriva 
COVID-19 se realizează cu ajutorul platformelor 
electronice. Se va dezvolta un modul dedicat vaccină-
rii împotriva COVID-19 în cadrul Registrului electro-
nic național de vaccinare (RENV), care va constitui 
baza de date electronică referitoare la vaccinare, cu 
respectarea prevederilor legale privind protecția date-
lor cu caracter personal.

Fiecare persoană va primi dovada vaccinării 
din RENV, în care vor fi  specifi cate datele esențiale: 
datele de identitate ale persoanei vaccinate, etapa de 
vaccinare, tipul vaccinului, lotul și seria, data efectuă-
rii vaccinului, data rapelului, după caz.

Fiecărei persoane vaccinate i se vor furniza in-
formații privind vaccinarea și conduita în cazul apari-
ției reacțiilor adverse postvaccinare.

Subcapitolul 2. Descrierea grupelor 
populaționale pentru vaccinarea 
împotriva COVID-19

Este de așteptat ca disponibilitatea și accesul 
la vaccinurile împotriva COVID-19 să fi e limitate în 
etapele inițiale ce vor urma autorizării, din cauza ca-
pacității insufi ciente de producție și a cererii extrem 
de ridicate. Prin urmare, este important ca modalitatea 
de alocare și distribuire a vaccinurilor să se facă în 
mod echitabil.

A. Pentru stabilirea și prioritizarea grupelor po-
pulaționale au fost luate în considerare următoarele:

1. principiile de etică și echitate socială;
2. criteriile epidemiologice care să permită 

fl exibilitate în alocarea vaccinului la nivel regional 
și local – în funcție de evoluția infecției în teritoriu, 
cum ar fi : creșterea rapidă, exponențială a numărului 
de cazuri peste o anumită valoare prag (defi nirea unui 
prag de incidență) la nivelul unei regiuni va permite, 
în funcție de caracteristicile populației, distribuirea 
prioritară a vaccinurilor la nivelul populației respec-
tive pentru limitarea răspândirii virusului;

3. criteriile medicale – impactul infecției cu 
SARS-CoV-2 la nivel individual și colectiv:

a) riscul de infecție cu SARS-CoV-2;
b)  riscul de evoluție severă și deces în caz de 

infecție;
c)  riscul de transmitere a infecției de la per-

soana infectată la restul persoanelor;
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4.  activitățile esențiale care asigură buna func-
ționare a infrastructurii critice;

5.  în cadrul aceleași categorii pot fi  prioritizate 
subcategorii în raport cu criteriile medicale, 
evoluția epidemiologică, indicațiile și con-
traindicațiile tipurilor de vaccinuri aprobate, 
disponibilitatea vaccinurilor.

B.  Grupurile prioritare pentru 
vaccinarea împotriva COVID-19

Recomandările privind grupurile prioritare au 
fost elaborate în concordanță cu documente emise de 
OMS și ECDC în urma consultărilor de țară realizate 
cu 19 țări din Europa și a analizei situației existente 
în România în momentul realizării acestui document. 
Aceste recomandări sunt în dinamică și pot fi  actuali-
zate în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și 
de efi ciența tipurilor de vaccinuri aprobate și disponi-
bile pentru diferite categorii populaționale.

Aceste grupuri prioritare sunt cele care ar tre-
bui vaccinate în prima etapă, urmând ca, odată epui-
zată această etapă, vaccinarea să fi e disponibilă pentru 
toată populația, în vederea asigurării protecției față de 
formele severe și realizării imunității colective, esti-
mată în prezent la circa 70% din totalul populației.

C. Categoriile populaționale se detaliază după 
cum urmează:

1) Etapa I – lucrătorii din domeniul sănătății și 
social – sistem public și privat:

a)  personalul din spitale și unități ambulatorii, 
respectiv personalul medico-sanitar, perso-
nalul auxiliar, personalul administrativ, se-
curitate și pază și alte categorii;

b)  personalul din sistemul de medicină de ur-
gență: ambulanță, SMURD, IGSU, IJSU, 
camere de gardă, CPU, UPU;

c)  personalul din medicina primară – din re-
țeaua de medicină de familie, medicină șco-
lară și asistență medicală comunitară;

d)  personalul din laboratoare, farmacii și alți 
lucrători din domeniul sănătății;

e) personalul din serviciile stomatologice;
f)  medici rezidenți, elevi și studenți cu profi l 

medical;
g)  paramedici și alți voluntari care își desfă-
șoară activitatea în unități sanitare;

h)  personalul de îngrijire care își desfășoară 
activitatea în centrele rezidențiale și medi-
co-sociale;

i)  personalul care acordă îngrijiri medicale și 
sociale la domiciliu;

j)  personalul din serviciile de sănătate publică, 
și anume din Institutul Național de Sănătate 
Publică, direcțiile de sănătate publică;

k)  personalul din unitățile sanitare ale ministe-
relor cu rețea sanitară proprie;

l)  personalul din centrele de dializă și transfu-
zii;

m)  personalul implicat în derularea campanii-
lor de vaccinare.

2) Etapa a II-a:
a) populația la risc:
(i) adulți cu vârsta peste 65 de ani;
(ii)  persoanele afl ate în evidență cu boli cro-

nice, indiferent de vârstă, în funcție de in-
dicațiile vaccinurilor utilizate;

b)  lucrători care desfășoară activități în dome-
nii-cheie, esențiale:

(i)  personal-cheie pentru funcționarea instituții-
lor statului, respectiv Parlament, Președinție, 
Guvern, ministere și instituții subordonate 
acestora;

(ii)  personalul din domeniul apărării, ordinii 
publice, siguranței naționale și al autorității 
judecătorești;

(iii) personalul din sectorul economic vital:

–  procesare, distribuție și comercializare a ali-
mentelor de bază, și anume: panifi cație, lac-
tate, carne, fructe și legume;

–  uzine de apă, epurare, transport și distribuție 
apă;

–  centrale electrice, producție, transport și dis-
tribuție 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 mili-

tare, porturi esențiale;
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–  comunicații, și anume Serviciul de 
Telecomunicații Speciale, radioul și televizi-
unea naționale;

(iv)  personalul din unitățile de învățământ și 
creșe;

(v) personalul poștal și din servicii de curierat;
(vi) personalul cultelor religioase;
(vii)  personalul din mass-media care desfă-

șoară activități cu risc crescut de expunere 
la infecția cu SARS-CoV-2, cum ar fi : re-
portaje în unități medicale;

(viii)  personalul din domeniul salubrității și de-
șeurilor;

3) Etapa a III-a – Populația generală:
a) populația adultă;
b) populația pediatrică, în funcție de evolu-

ția epidemiologică și de caracteristicile vaccinurilor 
aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 
18 ani.

D. Estimarea numărului de persoane eligibile 
care să fi e incluse în etapele de vaccinare

Catagrafi erea populației se va face pe mai multe 
niveluri. Se va catagrafi a personalul din domeniul să-
nătății, domeniul social și din serviciile esențiale din 
infrastructura critică, care va benefi cia de vaccinare la 
locul de muncă și/sau în centre de vaccinare.

Pentru fazele ulterioare, populația la risc și po-
pulația generală vor fi  catagrafi ate la nivelul rețelei 
de medicină de familie și/sau al autorităților locale și 
prioritizate pentru vaccinare în funcție de riscurile de 
sănătate asociate și în funcție de exprimarea consim-
țământului.

Subcapitolul 3 Etapele de vaccinare

Defi nirea etapelor de vaccinare și a momentu-
lui probabil pentru inițierea fi ecărei etape de vacci-
nare se va stabili în funcție de momentul estimat de 
aprobare, producție și alocare a unuia sau mai multor 
vaccinuri către fi ecare țară.

Etapa I:
•  defi nirea timpului de execuție (se va ține cont 

de schema de vaccinare – 1 sau 2 doze);
• include persoanele din categoria I;
•  se derulează prin unități sanitare/centre de 

vaccinare/ echipe mobile de vaccinare, după 
caz.

Etapa a II-a:
•  defi nirea timpului de execuție (se va ține cont 

de schema de vaccinare – 1 sau 2 doze);
• include persoanele din categoria a II-a;
•  se derulează prin rețeaua de centre de vacci-

nare/echipe mobile de vaccinare/medicină de 
familie, după caz.

Etapa a III-a:
•  defi nirea timpului de execuție pentru care se 

va ține cont de schema de vaccinare – 1 sau 
2 doze;

•  include populația generală din categoria a 
III-a;

•  se derulează prin rețeaua de centre de vac-
cinare/echipe mobile de vaccinare/medicină 
de familie/centre de vaccinare drive-through, 
după caz.

A.  ORGANIZAREA CAMPANIEI DE 
VACCINARE

În funcție de vaccinul folosit, de specifi cațiile 
sale tehnice, de posibilele reacții adverse și de con-
traindicații, se va folosi o procedură specifi că.

Organizarea campaniei de vaccinare va diferi 
în funcție de populația căreia i se adresează, dar, în 
principal, va cuprinde structurile prezentate mai jos.

Pentru etapa I, vaccinarea se va organiza la 
locul de muncă și prin centrele de vaccinare fi xe și 
mobile:

În acest scop se vor realiza:
a) identifi carea spațiilor destinate acestor cen-

tre care să permită distanțarea fi zică, și anume unități 
sanitare, cabinete medicale, ambulatorii de speciali-
tate și alte locații;

b) identifi carea personalului, care să deser-
vească centrele de vaccinare, din rețeaua MS și a mi-
nisterelor cu rețea proprie. În funcție de categoriile 
profesionale și tipul activităților, personalul poate fi  
reprezentat de medici din specialitățile epidemiologie, 
medicină școlară, medicină de familie și alte speciali-
tăți, medici rezidenți, studenți din domeniul sănătății, 
asistenți medicali, personal auxiliar, personalul care 
asigură paza și protecția;

c) stabilirea schemei de personal, estimarea ne-
cesarului de echipamente de protecție, materiale sani-
tare, recipiente pentru colectarea deșeurilor.
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Un centru de vaccinare fi x va dispune de unul 
sau mai multe cabinete de vaccinare cu program adap-
tat nevoilor. Activitatea din centrul de vaccinare fi x/
mobil se va organiza în baza unor proceduri de lucru 
specifi ce. Pentru efi cientizarea procesului de vacci-
nare și pentru evitarea supraaglomerării sau a sacri-
fi cării dozelor de vaccin, procesul de vaccinare se va 
realiza în baza unei planifi cări. Se va realiza consem-
narea în dovada de vaccinare a datei pentru efectuarea 
rapelului și din RENV se va efectua notifi carea per-
soanei vaccinate cu 24 de ore anterior prin SMS și/
sau e-mail.

Pentru etapele a II-a și a III-a, vaccinarea se 
va organiza prin centre de vaccinare fi xe și mobile, 
echipe mobile, rețeaua de medicină de familie, centre 
drive-through.

Pentru efi cientizarea procesului de vaccinare, 
evitarea supraaglomerării sau a sacrifi cării dozelor de 
vaccin, vaccinarea se va face prin programare elec-
tronică, telefonică sau prin intermediul medicului de 
familie, datele fi ind colectate într-o platformă unică.

B.  EVALUAREA ȘI IDENTIFICAREA 
RESURSEI UMANE necesare și exis-
tente pentru implementarea progra-
mului de vaccinare în fi ecare etapă

Se vor identifi ca resursele umane necesare fi -
ecărei etape, modalitățile de suplimentare a acestora, 
programul scurt de instruire, echipamentul de protec-
ție necesar, zonele de echipare/dezechipare, resursele 
fi nanciare adiționale necesare.

C.  STABILIREA CADRULUI JURI-
DIC ȘI ADMINISTRATIV de 
înrolare a personalului în echipele 
de vaccinare

În vederea bunei desfășurări a vaccinării în 
condițiile pandemiei și ținând cont de necesitatea re-
alizării unei acoperiri vaccinale optime la nivelul po-
pulației la risc, se vor opera modifi cările legislative 
necesare, legate de recrutarea și plata personalului 
implicat în vaccinare.

D.  STABILIREA PLANULUI PENTRU 
ASIGURAREA STOCURILOR de 
materiale necesare implementării 
programului de vaccinare

În vederea bunei desfășurări a vaccinării în 
condițiile pandemiei se va elabora planul de asigurare 
pentru: echipamente personale de protecție, cutii fri-
gorifi ce, dispozitive de măsurat temperatura, seringi, 
ace, recipiente pentru colectarea deșeurilor, truse de 
tratament al reacției anafi lactice, materiale de comu-
nicații.

Subcapitolul 4. Rețeaua de stocare 
și distribuție: lanțul de frig

Strategia de distribuție va ține cont de condi-
țiile specifi ce de stocare și transport necesare pentru 
fi ecare vaccin în parte.

A. Stocarea și distribuția vaccinurilor se efectu-
ează după următorul traseu:

a) depozitul central și depozitele regionale 
care dispun de condiții de stocare la temperaturi de 
la –80°C până la 2-8°C, în funcție de caracteristicile 
vaccinurilor disponibile;

b) de la nivelul depozitelor centrale și regionale 
se va efectua distribuția către centrele de vaccinare 
locale, fi xe și mobile, pentru efectuarea vaccinării.

În primele etape se estimează că numărul de 
doze disponibile va fi  limitat, motiv pentru care aceste 
doze vor fi  alocate și administrate în timp scurt cate-
goriilor de populație identifi cate ca fi ind prioritare. În 
etapele ulterioare, când numărul de doze disponibile 
va crește, timpul până la administrare se va prelungi, 
fi ind absolut necesară consolidarea capacităților de 
stocare pe termen lung pentru a preveni pierderea do-
zelor de vaccin.

Sunt necesare identifi carea și evaluarea resur-
selor logistice deja disponibile la nivel național în 
funcție de caracteristicile cunoscute până acum pen-
tru fi ecare vaccin candidat și creșterea capacității de 
stocare si distribuție până la un nivel care să asigure 
derularea fără sincope a campaniei de vaccinare. Prin 
strategia elaborată se are în vedere identifi carea de so-
luții pentru toate scenariile posibile.

Astfel, pentru vaccinurile cu condiții de păs-
trare și distribuție pe lanțul de frig standard (2-8°C) 
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nu se preconizează difi cultăți logistice mari, cel puțin 
în primele faze ale campaniei de vaccinare. Pentru alte 
categorii de vaccinuri sunt necesare condiții mai com-
plexe de transport și stocare pe termen lung (–80°C).

B. Pentru stocare se vor avea în vedere urmă-
toarele opțiuni:

1. Pentru vaccinurile cu stocare pe termen lung 
la –80°C:

a) asigurarea stocării pe termen lung în conge-
latoare de temperatură ultrajoasă (–80°C) distribuite 
regional, pentru a limita transportul pe distanțe mari 
în condiții speciale;

b) asigurarea depozitării în cutii cu gheață car-
bonică pe termen scurt, aproximativ 1-2 săptămâni, 
cu reumplere periodică;

c) stocarea la 2-8°C pe termen foarte scurt, re-
spectiv zile – săptămâni, în funcție de datele de sta-
bilitate disponibile doar în vederea administrării la 
nivelul centrelor de vaccinare.

2. Pentru vaccinurile cu stocare pe termen lung 
la –20°C:

a) asigurarea stocării pe termen lung în conge-
latoare/depozite de –20°C distribuite regional;

b) stocarea pe termen lung la –20°C sau pe ter-
men scurt, respectiv zile – săptămâni, în funcție de da-
tele de stabilitate disponibile la 2-8°C doar în vederea 
administrării în centrele de vaccinare.

3. Pentru vaccinurile cu stocare pe termen lung 
la 2-8°C:

a) asigurarea stocării pe termen lung în frigi-
dere/depozite frigorifi ce mari distribuite regional;

b) stocarea pe termen scurt sau lung în frigidere 
în centrele de vaccinare, instituțiile sanitare, cabine-
tele medicilor de familie.

C. Asigurarea distribuției cu respectarea lanțu-
lui de frig:

Respectarea lanțului de frig specifi c pentru fi e-
care tip de vaccin impune implementarea unor moda-
lități diferite de transport, după cum urmează:

1. Pentru vaccinurile ce necesită –80°C:
Transportul se va efectua direct la nivelul cen-

trelor regionale în cutii prevăzute cu gheață carbonică, 
cu monitorizare GPS și monitorizare de temperatură 
pe toată perioada transportului. Distribuția către cen-
trele de vaccinare se va efectua în tranșe mici, pe baza 

estimărilor de doze ce urmează a fi  administrate, în 
condiții standard (2-8°C).

2. Pentru vaccinurile ce necesită –20°C:
Se vor utiliza pentru distribuție mașini frigo-

rifi ce (–20°C), cu monitorizare GPS și monitorizare 
de temperatură pe toată perioada transportului. Fiind 
vorba de condiții de stocare mai larg disponibile, vac-
cinul poate fi  distribuit către depozite regionale, dar și 
direct centrelor de vaccinare.

3. Pentru vaccinurile ce necesită 2-8°C:
Se vor utiliza soluțiile standard de distribuție 

pentru produse biofarmaceutice, în mașini frigorifi ce, 
containere și cutii frigorifi ce, cu monitorizarea tem-
peraturii, iar dozele de vaccin vor fi  distribuite către 
depozite regionale, centre de vaccinare și, după caz, 
cabinetelor de medicină de familie în etapele II și III.

Subcapitolul 5. Managementul 
stocurilor și al pierderilor

A. Monitorizarea pierderilor de vaccinuri
Pierderile de vaccinuri sunt așteptate în toate 

programele de vaccinare. În cazul fl acoanelor mul-
tidoză, pierderile nu pot fi  eliminate, dar pot fi  reduse 
prin adoptarea politicii de utilizare a multidozelor, 
folosirea monitorului de lanț de frig și îmbunătățirea 
strategiilor de vaccinare. Pierderile de vaccin repre-
zintă un factor important în estimarea și calcularea 
necesarului de vaccin.

Calcularea pierderilor de vaccin la nivel local
Toate centrele de vaccinare trebuie să monito-

rizeze lunar utilizarea și pierderile dozelor de vaccin. 
Această activitate reprezintă o modalitate de planifi -
care și de autocontrol.

Capitolul XII Monitorizarea acoperirii 
vaccinale, a siguranței și efi cacității

A. REGISTRUL ELECTRONIC 
NAȚIONAL DE VACCINARE (RENV)

În RENV există modulul de vaccinare a adul-
tului, care permite introducerea datelor despre per-
soanele care se vaccinează împotriva COVID-19 și 
despre vaccinul administrat, respectiv tipul de vaccin 
administrat, produsul, lotul, data vaccinării, RAPI.
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În funcție de etapa de vaccinare, utilizatorii vor 
putea accesa registrul pe baza unor date de identifi -
care furnizate de către INSP.

Managementul stocurilor se va face pe urmă-
torul fl ux:

INSP, în baza ordinului de repartiție al MS, va 
încărca în RENV stocurile de vaccin distribuite către 
centrele regionale de stocare, iar centrele, în baza evi-
denței numărului de persoane, vor distribui vaccinul 
către utilizatorii din teritoriu la nivelul centrelor de 
vaccinare locală și la nivelul cabinetelor de medicină 
de familie, după caz. Se vor monitoriza atât consumul 
de vaccin prin vaccinare, cât și pierderile de orice tip, 
inclusiv dozele sacrifi cate. Rapoarte privind stocurile, 
RAPI, utilizarea vaccinurilor, acoperirea vaccinală 
vor fi  disponibile la nivel județean și național. Din 
RENV se vor trimite sms-uri/e-mail-uri către persoa-
nele vaccinate cu o doză de vaccin, cu text de amin-
tire a datei programate pentru administrarea celei de-a 
doua doze. La momentul efectuării vaccinării se va 
obține acordul pacientului în vederea vaccinării și se 
va efectua triajul clinic și epidemiologic prin comple-
tarea chestionarului de triaj și consimțământ informat.

Datele cu caracter personal vor fi  prelucrate în 
cadrul strategiei, cu respectarea Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fi -
zice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul ge-
neral privind protecția datelor) de către toate entitățile 
responsabile.

B. SUPRAVEGHEREA POSIBILE-
LOR REACȚII ADVERSE indezirabile 
postvaccinare și a eventualelor efecte pe 
termen mediu și lung

Se vor utiliza mecanismele naționale de farma-
covigilență adaptate în conformitate cu recomandările 
emise de EMA.

Supravegherea și raportarea eventualelor reac-
ții adverse înregistrate după vaccinare se vor face pe 
termen scurt, respectiv în primele 30 de zile după ad-
ministrarea fi ecărei doze și pe termen lung, în funcție 
de recomandările EMA și ale producătorului/produ-
cătorilor.

Se va realiza un sistem de raportare electronică 
individuală a posibilelor reacții adverse postvacci-
nare, în baza numărului de pe adeverința de vaccinare.

Pentru îmbunătățirea raportării de către persoa-
nele vaccinate a posibilelor reacții adverse se va dez-
volta o fi șă de raportare specifi că vaccinării împotriva 
COVID-19 și un ghid cu întrebări și răspunsuri pen-
tru pacienți. Acestea vor cuprinde informații privind 
modalitatea de raportare a posibilelor reacții adverse 
apărute după administrarea vaccinului împotriva 
COVID-19 și vor fi  disponibile atât pe website-ul 
ANMDMR, în secțiunea de raportare reacții adverse, 
cât și în cadrul campaniilor de informare.

Raportarea reacțiilor adverse este obligatorie 
pentru orice medic care depistează un astfel de caz. 
Supravegherea și raportarea reacțiilor adverse sus-
pectate după vaccinare, de către medici, se vor face 
ținând cont de prevederile legislative naționale, în 
primele 30 de zile de la luarea la cunoștință a reacției 
adverse sau în conformitate cu recomandările EMA, 
stabilite în momentul autorizării vaccinurilor.

Se vor avea în vedere dezvoltarea și întărirea 
mecanismelor pentru depistarea, evaluarea și investi-
garea unui caz de RAPI, în funcție de profi lul de sigu-
ranță al fi ecărui vaccin. De asemenea, acolo unde este 
posibil, se vor dezvolta mecanisme pentru suprave-
gherea activă a evenimentelor adverse de interes spe-
cial pentru estimarea frecvenței, conform recomandă-
rilor EMA pentru fi ecare tip de vaccin în parte.

Ținând cont de rezultatele viitoare ale cercetă-
rilor ce vor fi  derulate la nivel european prin Proiectul 
ACCESS (vACcine Covid-19 monitoring readi-
nESS), profi lul de siguranță al vaccinurilor împotriva 
COVID-19 va fi  monitorizat și evaluat îndeaproape 
de către EMA prin Comitetul de farmacovigilență 
pentru evaluarea riscului (PRAC), cu participarea ac-
tivă a fi ecărui stat membru al UE, deci și a României.

C. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
REZULTATE DIN VACCINARE

1. Stabilirea planului de management al deșeu-
rilor rezultate din vaccinare

Eliminarea deșeurilor din activitatea de vacci-
nare are ca scop reducerea până la eliminare a riscu-
lui de rănire sau de infectare a personalului implicat 
în activitatea de vaccinare și/sau de manipulare a 
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deșeurilor, eliminarea riscului de rănire sau de infec-
tare a altor persoane, precum și eliminarea riscului de 
contaminare a mediului.

Personalul vaccinator trebuie să cunoască:
a) tipul deșeurilor pe coduri, cantitatea și sursa 

deșeurilor generate, precum și o evaluare a evoluției 
viitoare a fl uxurilor de deșeuri;

b) schemele existente de colectare, tratare și 
principalele instalații de eliminare a deșeurilor rezul-
tate din activitățile medicale.

Astfel:
a) Sacii negri sau transparenți se folosesc pen-

tru colectarea deșeurilor nepericuloase, de exem-
plu, cele codifi cate cu 18 01 04 în art. 8 din anexa 
nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.226/2012 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gesti-
onarea deșeurilor rezultate din activități medicale 
și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

națională de date privind deșeurile rezultate din acti-
vități medicale.

b) Cutiile cu pereți rigizi se folosesc pentru co-
lectarea deșeurilor înțepătoare-tăietoare codifi cate cu 
18 01 01, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul 
ministrului sănătății nr. 1.226/2012.

2. Managementul vaccinului expirat și/sau de-
teriorat

Se va face în conformitate cu legislația în vi-
goare, respectiv Ordinul ministrului sănătății nr. 
377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de re-
alizare a programelor naționale de sănătate publică 
pentru anii 2017 și 2018, cu modifi cările și completă-
rile ulterioare, procedurile de lucru elaborate de INSP 
și cu instrucțiunile producătorului/producătorilor
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