Populația prioritizată pentru vaccinarea împotriva COVID-19 este:
Etapa I – lucrătorii din domeniile sănătății și social – sistem public și privat:
•
Personalul din spitale și unități ambulatorii (personalul medico-sanitar,
personalul auxiliar, personal administrativ, securitate și pază și alte categorii);
•
Personalul din sistemul de medicină de urgență: ambulanță, SMURD, IGSU,
IJSU, camere de gardă, CPU, UPU;
•
Personalul din medicina primară – din rețeaua de medicină de familie, medicină
școlară și asistență medicală comunitară;
•

Personalul din laboratoare, farmacii și alți lucrători din domeniul sănătății;

•

Personalul din serviciile stomatologice;

•

Medici rezidenți, elevi și studenți cu profil medical;

•

Paramedici și alți voluntari care își desfășoară activitatea în unități sanitare;

•
Personalul de îngrijire care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale și
medico-sociale;
•

Personalul care acordă îngrijiri medicale și sociale la domiciliu;

•
Personalul din serviciile de sănătate publică (Institutul Național de Sănătate
Publică, Direcțiile de Sănătate Publică);
•

Personalul din unitățile sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie;

•

Personalul din centrele de dializă și transfuzii;

•

Personalul implicat în derularea campaniilor de vaccinare.

Etapa a II-a
a. Populația cu grad ridicat de risc
•

Adulți cu vârsta peste 65 de ani;

•
Persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcție de
indicațiile vaccinurilor utilizate.
În conformitate cu dovezile științifice actuale, în categoria ,,boli cronice” se încadrează
oricare dintre următoarele afecțiuni:

– Diabet zaharat
– Obezitate
– Alte boli metabolice, inclusiv congenitale
– Afecțiuni cardiovasculare
– Afecțiuni renale
– Afecțiuni oncologice
– Afecțiuni pulmonare
– Afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down
– Afecțiuni hepatice moderate/severe
– Afecțiuni autoimune
– Imunodepresii severe: pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți
care
urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți
infectați cu
HIV/SIDA.
b. Lucrători care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale:
•
Personal cheie pentru funcționarea instituțiilor statului (Parlament, Administrația
Prezidențială, Guvern, ministere și instituții subordonate acestora);
•
Personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și a
autorității judecătorești;
•

Personalul din sectorul economic vital:

o
Procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază (panificație, lactate,
carne, fructe și legume);
o

Uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă;

o

Centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric;

o

Unități de producție, transport și distribuție gaze;

o

Unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și solizi;

o

Unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale sanitare;

o

Transport de persoane și mărfuri;

o

Noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale;

o
Comunicații (Serviciul de Telecomunicații Speciale, radio și televiziune
naționale);
•

Personalul din unitățile de învățământ și creșe;

•

Personalul poștal și din servicii de curierat;

•

Personalul cultelor religioase;

•
Personalul din mass media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere
la infecția cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje în unități medicale);
•

Personalul din domeniul salubrității și deșeurilor.

Etapa a III-a (populația generală)
•

Populația adultă;

•
Populația pediatrică, în funcție de evoluția epidemiologică și de caracteristicile
vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani.
NOTA: Din data de 15 ianuarie 2021, va începe activitatea de vaccinare pentru
categoriile de persoane din Etapa a II-a, care se va derula concomitent cu
vaccinarea categoriilor aflate în prima etapă.

