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Începând de sâmbătă, 8 mai, persoanele cu vârste de peste 60 de ani care doresc să se vaccineze și au 

documente de identitate valabile se vor putea prezenta direct la centrele de vaccinare, fără programare, pe tot 

parcursul intervalului orar de funcționare. 

Populația generală cu vârsta de până în 60 de ani care dorește să se vaccineze se va putea prezenta la centrele de 

vaccinare, după ora 14.00, fără programare, în vederea administrării dozelor de vaccin.  

Persoanele se pot prezenta la orice centru de vaccinare, indiferent de tipul vaccinului administrat. Imunizarea 

efectivă și timpul de așteptare pot fi condiționate de capacitatea centrului respectiv și de numărul persoanelor 

programate la vaccinare în acel centru. 

Persoanele care sunt vaccinate prin această modalitate vor fi înregistrate direct în Registrul Electronic Național al 

Vaccinărilor (RENV) și vor primi adeverința de vaccinare, conform procedurilor. 

Persoanele programate prin platformă și care au locuri rezervate conform planificării dețin prioritate la 

vaccinare. 

În funcție de capacitatea de vaccinare a centrului și disponibilitatea dozelor de vaccin, vor fi eliberate bonuri de 

ordine celor care se prezintă direct la centrele de vaccinare, pentru aceeași zi sau zilele următoare. 

În județul Neamț, vaccinarea fără programare a debutat în data de 5 mai, în cadrul unui proiect pilot al Direcției 

de Sănătate Publică. În 3 centre de vaccinare cu Pfizer din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț au fost 

vaccinate, în 2 zile, 839 de persoane. 

De asemenea, din data de 8 mai vaccinarea la centrele de vaccinare din Pipirig și Simionești-Cordun va fi făcută 

cu vaccinul Pfizer. Persoanele care au efectuat deja doza l cu AstraZeneca, în aceste centre, vor beneficia de rapel 

cu același tip de vaccin. 

Din 4 mai, a demarat Campania de vaccinare împotriva covid-19 la nivelul cabinetelor medicilor de familie. 

Vaccinarea în cabinetele medicilor de familie se realizează cu vaccinul Janssen. Au fost vaccinate până în acest 

moment 40 de persoane. 

Astăzi, 7 mai, la Tazlău s-a desfășurat Caravana de vaccinare cu echipa mobila a Centrului de vaccinare „Piata Sf. 

Gheorghe” din Piatra Neamț. Au fost vaccinate cu Pfizer 102 persoane. 

Următoarele destinații ale Caravanei de vaccinare sunt: 

• 10 mai - Săbăoani, cu vaccinul Pfizer,  

• 11 mai - Icușești și Botești, cu vaccin Moderna, 
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• 13 mai - Valea Ursului și Bodești, cu vaccin Moderna. 

Pentru a fi imunizați doritorii trebuie să anunțe la primării intenția de vaccinare.  

Asistenții medicali comunitari realizează catagrafia persoanelor care doresc să se vaccineze împotriva covid-19. 

Deplasarea și resursele umane ale caravanei mobile sunt asigurate de CJCCI Neamț și centrele de vaccinare fixe 

care au în structură echipe mobile. 

În județul Neamț au fost primite 95.786 de doze de vaccin împotriva covid-19: 73.621 doze Pfizer BioNTech,   

10.820 doze Moderna, 9.845 doze AstraZeneca și 1.500 doze Johnson&Johnson, în 38 tranșe. 

De la începutul Campaniei de vaccinare, în județul Neamț, au fost administrate 85.710 doze de vaccin, din care  

34.273 cu doza a 2-a. Au fost raportate 43 de reacții adverse locale și generale, care fac parte din categoriile 

frecvente și foarte frecvente. 

În perioada 1-7 mai au fost administrate 8.297 de doze de vaccin. 2.927 persoane au fost vaccinate cu doza 1 și 

5.370 cu doza de rapel. 

Reamintim faptul că vaccinurile utilizate în campanie sunt: 

• Pfizer BioNTech - tehnologia ARN mesager, administrare 2 doze la interval de 21 zile la persoane cu vârsta 

de 16 ani și peste, 

• Moderna - tehnologia ARN mesager, administrare 2 doze la interval de 28 de zile la persoanele cu vârsta 

de 18 ani și peste, 

• Vaxzevria (denumire anterioară AstraZeneca) - vector viral, administrare 2 doze la interval de 8 saptamani 

la persoane cu vârsta de 18 ani și peste, 

• Johnson&Johnson - vector viral, doză unică la persoane cu vârsta de 18 ani şi peste. 

Nici unul dintre vaccinuri nu poate produce boala. 

Contraindicații: 

Este contraindicată administrarea vaccinului la persoanele alergice la substanța activă sau la oricare dintre 

celelalte componente ale vaccinului administrat. 

Nu reprezintă contraindicații următoarele situații: 

Vaccinarea de tip ARNm COVID-19 poate fi indicată la pacienții cu alergii alimentare, respiratorii și alte alergii 

nelegate de cele menționate la contraindicații. 

Pacienții care suferă de rinită alergică sau astm nu prezintă risc mai mare la vaccinare. 

Boala neoplazica si nici tratamentul specific acestui diagnostic nu reprezinta o contraindicatie pentru administrea 

vaccinului anti COVID-19. Decizia administrarii vaccinului se ia individual de catre pacient impreuna cu medicul 

oncolog curant. 

Pacientii hematologici (inclusiv leucemiile acute) nu au contraindicatie pentru vaccinarea anti COVID-19 prin 

afectiunea hematologica dar decizia de vaccinare se ia de la caz la caz impreuna cu medicul curant hematolog 

care cunoaste pacientul si patologia. 

Pacienții cu imunodeficiențe sau imunosupresie severă cauzată de o boala sau de tratament ar putea prezenta un 

răspuns diminuat la vaccinare, mergând până la absența totală a răspunsului în anticorpi. Nu există contraindicații 

în privința vaccinării acestor pacienți. 

Beneficiile vaccinării depășesc clar riscul dezvoltării unei forme severe de COVID-19. 

Atenționări despre boală concomitentă: 

Pacienții trebuie să informeze medicul dacă prezintă o boală severă sau o infecție cu febră mare. 
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Cu toate acestea, li se poate administra vaccinul dacă au febră scăzută sau o infecție ușoară la nivelul căilor 

respiratorii superioare, de exemplu o răceală. 

Atenționări despre tulburări ale sângelui/ Trombocitopenie și tulburări de coagulare: 

Pot să apară hemoragii sau echimoze la administrarea intramusculară la persoanele cărora li se administrează 

tratament anticoagulant sau celor cu trombocitopenie sau orice tulburare de coagulare (de exemplu hemofilie). 

Trebuie solicitată imediat asistenţă medicală, dacă, după vaccinare, apar dificultăţi la respiraţie, dureri în piept, 

umflare a picioarelor sau dureri abdominale persistente. 

De asemenea, trebuie solicitată imediat asistenţă medicală, dacă, după câteva zile, apar dureri de cap severe sau 

persistente sau vedere înceţoşată după vaccinare sau dacă, după câteva zile, vă apar vânătăi sau pete rotunde, în 

afara locului de administrarea a vaccinului. 

Referințe: 

- Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România - 

https://www.anm.ro/_/ANUNTURI%20IMPORTANTE/Bros%CC%A6ura%20informativa%CC%86%20pentru%20persoa

nele%20vaccinate%2006.04.2021%20actualizata.pdf  

- Ministerul Sănătății - http://www.ms.ro/brosura-medici-vaccinarea-covid-19-ms/ 

Situația Covid-19 
În județul Neamț, de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 18.495 cazuri COVID-19. 12.207 persoane au fost 

înregistrate ca vindecate. Au fost raportate 649 decese.  

Au fost testate 57.115 persoane, fiind lucrate în total 139.422 teste.  

162 de persoane au fost confirmate COVID-19, în ultimele 7 zile. 9 dintre persoanele infectate au fost vaccinate 
împotriva covid-19, din care 2 cu 2 doze. 

În prezent în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, sunt internate 165 de persoane confirmate covid-19, din 
care 11 în secția ATI. În secția ATI a Spitalului Municipal de Urgență Roman este internată o persoană confirmată 
covid-19. În Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț sunt internate 14 persoane. 

25 de persoane sunt internate în Secția Covid a Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, în care a fost deschis un 
compartiment de recuperare post-covid. 

Până la 7 mai 2021 Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 18.375 decizii de carantinare și 12.399 decizii de 

izolare.  


