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Situația Covid-19 

Până astăzi, 15 ianuarie 2022, în județul Neamț au fost confirmate 33.050 de cazuri de infectare cu SARS Cov 2.  
372 persoane au fost testate pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.  

În intervalul 8 – 15 ianuarie 2022, 1.090 persoane, din care 146 copii, au fost confirmate covid-19 pozitive. 71 de 
persoane au fost testate pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare, în această periodă. 
Din cele 1.090 de persoane infectate, 396 de persoane erau vaccinate împotriva covid-19. 

Incidenţa cazurilor de infecţie cu noul coronavirus în judeţul Neamț menține trend-ul crescător și a ajuns, astăzi, 
la 2,31 cazuri la 1.000 de locuitori. Doisprezece UAT-uri au peste 3 cazuri confirmate la 1.000 de locuitori.  

Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, 1.441 de decese.  
În perioada 8-15 ianuarie 2022 au decedat 10 persoane  – 6 bărbați și 4 femei, cu vârste între 48 și 89 de ani, cu 
antecendente patologice - diabetul zaharat și bolile cardio-vasculare fiind preponderente. Nici o persoană din 
cele decedate în acest interval nu era vaccinată. 

Au fost testate până în prezent 140.906 de persoane, fiind lucrate în total 322.473 de teste. În intervalul 8 – 15 
ianuarie 2022 au fost efectuate 9.841 de teste, din care 63% teste rapide antigenice. Procentul de pozitivare este 
de 13%.  

Au fost continuate anchetele epidemiologice ale focarelor în desfășurare. Au fost depistate 2 focare COVID-19:  

• în cadrul unei instituții publice – 7 persoane sunt infectate, 

• în cadrul unei unități spitalicești – 6 persoane sunt infectate. 

În cadrul anchetelor epidemiologice sunt identificate, în vederea carantinării și a limitării transmiterii virusului Sars-
Cov-2 în comunitate, toate persoanelor care au fost în contact apropiat cu un caz nou descoperit. 

Vă rugăm să comunicați reprezentantului Direcției de Sănătate Publică, toate informațiile solicitate și orice altă 
informație relevantă privind situația în care se sunteți dumneavoastră și cei apropiați și să precizați dacă ați 
călătorit sau dacă ați avut contact cu persoane care au călătorit în străinătate. 

Urmare anchetelor epidemiologice, până la 15 ianuarie 2022 Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 26.146 
decizii de carantinare și 23.887 decizii de izolare.  

Reamintim faptul că pacienţii asimptomatici vor fi izolaţi la domiciliu şi monitorizaţi prin medicul de familie pentru 
o perioadă de 10 zile în cazul persoanelor nevaccinate şi 7 zile pentru cele vaccinate. Pacienţii simptomatici vor fi 
evaluaţi clinic de către medicul de familie şi, după caz, imagistic şi biologic de medicii specialişti din centrele de 
evaluare. 
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Pentru contacții direcți ai persoanelor confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, se instituie măsura 
carantinei astfel: 

• 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu se află în perioada cuprinsă între a 11-a și a 180-a zi de 
la data confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, 

• 5 zile pentru persoanele vaccinate și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, 
precum și pentru persoanele care au fost confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în perioada 
cuprinsă între a 11-a și a 180-a zi anterioare datei contactului cu persoana infectată. 

În prezent, 139 de persoane confirmate COVID-19, din care 11 copii, sunt internate în spitalele din județ, din care 
50% cu forme medii și severe. În secțiile ATI ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și ale Spitalului 
Municipal de Urgență Roman sunt internate 7 persoane.  

Din analiza datelor colectate în ultimele 14 zile, la nivelul Direcției de Sănătate Publică Neamț, se observă 
următoarele: 

• 63% din persoanele infectate cu SARS-CoV-2 înregistrate sunt nevaccinate.  

• 85% din cazurile de COVID-19 spitalizate sunt la persoane nevaccinate.  

• 93% persoanele care au decedat de COVID-19 erau nevaccinate.  

Afecțiuni asociate cu un risc mai ridicat de formă gravă a COVID-19 

• INIMĂ - Afecțiuni cardiovasculare, hipertensiune arterială, boli coronariene, insuficiență cardiacă 
congestivă și cardiomiopatii. 

• PLĂMÂNI - Astm, boală pulmonară obstructivă cronică, bronșiectazie, tuberculoză, displazie 
bronhopulmonară, fibroză chistică, embolie pulmonară și infecții respiratorii, altele decât pneumonia. 

• RINICHI - Afecțiuni renale cronice 

• FICAT - Afecțiuni hepatice cronice, cum ar fi afecțiuni hepatice cronice cauzate de alcool și boala ficatului 
gras. 

• NEURO - Demența, o problemă gravă a creierului sau a nervilor, cum ar fi paralizia cerebrală, afecțiunile de 
sănătate mintală, inclusiv tulburările din spectrul schizofreniei și alte afecțiuni neurologice. 

• PERSOANE IMUNOCOMPROMISE - Persoane cu sistem imunitar slăbit, inclusiv persoanele cu HIV/SIDA, 
cancer, pacienții cu transplant care iau medicamente imunosupresoare și persoanele cu afecțiuni ereditare 
care afectează sistemul imunitar, cum ar fi agammaglobulinemia congenitală, deficitul congenital de IgA 
etc. 

• OBEZITATE, DIABET, AVC 

Persoanele de orice vârstă cu afecțiuni pre-existente au o probabilitate mai ridicată să se îmbolnăvească grav, să 
necesite spitalizare și să moară din cauza COVID-19. 

Cu cât mai multe afecțiuni pre-existente are o persoană, cu atât mai mare este riscul de a face o formă gravă de 
COVID-19. 

De aceea, vaccinarea este recomandată cu tărie pentru aceste persoane. S-a dovedit că vaccinurile împotriva 
COVID-19 sunt sigure și eficiente pentru persoanele cu comorbidități. 

Prin urmare, prezența uneia sau mai multor afecțiuni de sănătate pre-existente ar trebui să fie un motiv suplimentar 
pentru vaccinare, și nu pentru a amâna vaccinarea. 

Doar prin vaccinare împotriva COVID-19 vom reuși limitarea răspândirii virusului!  
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Vaccinarea împotriva Covid-19 

Direcția de Sănătate Publică Neamț a ridicat de la Centrul regional de Depozitare Iași 295.640 doze de vaccin 
împotriva covid-19, în 75 tranșe.  

De la începutul Campaniei de vaccinare au fost administrate 265.779 doze de vaccin, din care  
87.446 doza a 2-a. Din data de 28 septembrie 28.480 persoane au fost vaccinate cu doza a 3-a. Au fost raportate 60 
de reacții adverse locale și generale. Au fost raportate 2 reacții adverse la administrarea dozei a 3-a de vaccin. 

În 90 de cabinete ale medicilor de familie au fost vaccinate până în acest moment 19.313 persoane cu vaccinul 
Johnson& Johnson și 585 persoane cu vaccinul Pfizer. 12.009 de persoane au fost vaccinate, cu schemă completă, 
în mediul rural, în 54 de cabinete de medicina de familie. 

Conform Registrului Electronic de Vaccinări, 150.518 de persoane cu domiciliul în județul Neamț, din care 70.095 
cu domiciliul în mediul rural, sunt vaccinate anti-COVID cu schemă completă în centrele de vaccinare din județ și 
din țară.  

Echipele mobile de vaccinare au vaccinat săptămâna aceasta 133 de persoane în Alexandru cel Bun, Botesti, 
Garcina, Bodesti și in 3 centre rezidențiale și 4 persoane nedeplasabile din Piatra Neamț și Roman. 

Săptămâna viitoare sunt programate acțiuni de vaccinare în localități din mediul rural – Valeni, Candesti, Podoleni, 
Tazlau. 

Vă reamintim că pentru a fi imunizați prin intermediul echipelor mobile, trebuie să anunțați la 
primării, la cabinetele medicilor de familie, asistenții medicali comunitari sau  asistenții sociali intenția 
de vaccinare. Vă puteți vaccina cu Pfizer sau Johnson& Johnson. 

În perioada 8 - 14 ianuarie 2022 au fost administrate 2.634 de doze de vaccin. 1.172 persoane au fost vaccinate cu 
produsul Johnson&Johnson. 478 de persoane au fost vaccinate în 42 de cabinete medicale de familie.  

Tabel 1 Doze de vaccin împotriva COVID-19 administrate în perioada 8-15 ianuarie 2022 

Ziua Total doze administrate 
(D1+D2+D3) 

Doza 1 Doza 2 Doza 3 

08-01-2022 289 79 43 167 

09-01-2022 252 73 51 128 

10-01-2022 522 209 76 237 

11-01-2022 531 225 85 221 

12-01-2022 386 165 66 155 

13-01-2022 315 128 44 143 

14-01-2022 339 123 58 158 

Total 2.634 1.002 423 1.209 
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Locațiile de vaccinare din județul Neamț 

1. Piatra Neamţ: 

• „Piata Centrala Sf. Gheorghe”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson,  
a. „Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca și Johnson&Johnson 
2. Roman: „Colegiul Tehnic Miron Costin”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson,  
3. Tirgu Neamt: „Sală sport - Club Sportiv”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson,  
4. Roznov: „Scoala de arta si meserii”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson,  
5. Bicaz: „Bloc ANL”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson 
6. Cracaoani: „Centru de zi pentru copii”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson,  
7. Poiana Teiului: „After school”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson,  
8. Savinesti: „Cămin Cultural”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson,  
9. Lunca, Vinatori-Neamt: „Centru social”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson,  
10. Zanesti: „Fost dispensar Uman”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna,  
11. Centrul de vaccinare Simioneşti, Cordun își va înceta activitatea începând cu data de 15 ianuarie 2022. 

106 medici de familie au încheiat contracte cu CAS Neamț pentru vaccinarea anti-covid. În cabinetele medicilor 
de familie, vă puteți vaccina cu vaccinul Pfizer și Johnson& Johnson. Contactați medicul dumneavoastră de familie 
pentru a afla cum puteți să vă vaccinați la cabinet! 

Vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!  

Vaccinarea copiilor cu vârste între 5 și 11 ani 

Începând cu data de 26 ianuarie 2022, începe vaccinarea împotriva COVID-19 a copiilor cu vârste între 5 
și 11 ani. 

Din data de 13 ianuarie, platforma de programare permite programarea copiilor cu vârste între 5 și 11 ani. 
Programarea se va efectua doar în centrele de vaccinare regăsite în platformă cu denumirea P_Ped, prin 
intermediul conturilor părinților sau ale reprezentanților legali. La acest moment, în județul Neamț, în 
platforma de programare sunt configurate 3 cabinete de vaccinare pediatrice: 

• „Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ”, Piatra Neamţ, 

• „Colegiul Tehnic Miron Costin”, Roman, 

• „After school”, Poiana Teiului. 

Vaccinarea se poate realiza și fără programare, prin prezentare directă în cabinetele centrelor de 
vaccinare dedicate copiilor sau în cabinetele medicilor de familie care au solicitat doze pediatrice, pe tot 
parcursul programului de lucru. De asemenea, Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV) a fost 
optimizat și permite procesarea datelor pentru această categorie eligibilă la vaccinare. 

Sunt obligatorii acordarea consimțământului informat de către părinți sau de către reprezentantul legal 
al minorului și efectuarea triajului medical prin completarea chestionarului de triaj dedicat copiilor; 
modelele sunt disponibile și pe platforma națională de vaccinare, aici: https://vaccinare-
covid.gov.ro/formulare-si-chestionare/   

Schema de vaccinare a copiilor cu vaccinul Comirnaty  este de 10 micrograme/doză (10 µg), la interval de 
21 de zile; administrarea fiecărei doze se efectuează intramuscular, similar celorlalte grupe de vârstă 
eligibile; 

Dacă se inițiază vaccinarea la copiii care împlinesc 12 ani între administrarea celor două doze, aceștia 
continuă schema de vaccinare cu doza pediatrică de 10 µg. 
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Precizăm că vaccinul Comirnaty produs de compania farmaceutică Pfizer/ BioNTech este deja aprobat 
pentru administrarea la populația de peste 12 ani. 

Copiii cu comorbidități prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă mai gravă de COVID-19. O 
complicație potențial periculoasă, sindromul inflamator multisistemic, poate apărea la copiii infectați cu 
virusul COVID-19, ducând la probleme care pun viața în pericol. 

Dacă un copil are o comorbiditate, este vital să primească unul dintre vaccinurile aprobate împotriva 
COVID-19 pentru copii. 

Administrarea dozei suplimentare şi a dozei de rapel a vaccinului COVID-19 

Începând cu data de 17.01.2022, doza de rapel a vaccinului COVID-19 are recomandare fermă de a se 
efectua doar cu produse pe bază de ARNm (Comirnaty/Pfizer BioNTech, Spikevax/Moderna) tuturor 
persoanelor pentru care schema completă de vaccinare a fost finalizată în urmă cu cel puţin 4 luni. 

Administrarea dozei de rapel a vaccinului COVID-19 se recomandă mai ales următoarelor grupe 
populaţionale: 

• persoane cu risc mare de expunere (personal medico-sanitar şi social, personal din educaţie) 

• persoanele considerate vulnerabile (persoane cu vârsta peste 65 de ani şi peisoane cu boli cronice 
indiferent de vârstă) 

Doza de rapel se va efectua la cerere pentru restul persoanelor cu vârsta peste 12 ani pentru care au 
trecut mai mult de 4 luni de la schema completă. 

Administrarea dozei de rapel se va face prin programare in Platforma RoVaccinare sau prin prezentare 
direct în Centrele de vaccinare sau la medicul de familie. 

Pentru persoanele care au primit ca prima schemă vaccinurile Comirnaty/Pfizer BioNTech şi 
Spikevax/Moderna se recomandă efectuarea dozei de rapel cu acelaşi tip de produs; opţional se permite, 
la cerere, schimbarea celor două tipuri de vaccin pentru rapel. 

Pentru persoanele care au primit la prima schemă vaccinul AstraZeneca/Vaxevria, se recomandă ferm 
efectuarea dozei de rapel cu unul din produsele pe bază de ARNm, Pfizer sau Moderna. 

Pentru persoanele care au primit la prima schemă vaccinul Johnson&Johnson, se recomandă ferm 
efectuarea dozei de rapel cu unul din produsele pe bază de ARNm, Pfizer sau Moderna; opţional se 
permite, la cerere, efectuarea rapelului cu vaccinul Johnson& Johnson. 

În cazul în care schema primară de vaccinare împotriva COVID-19 s-a realizat cu produsul 
Spikevax/Moderna, persoanele care vor opta Ia rapel pentru acelaşi tip de vaccin vor primi o doză 
înjumătăţită de vaccin Spikevax/Moderna. 

În cazul în care schema primară de vaccinare împotriva COVID-19 este reprezentată de o schema 
heterologă,  realizată cu produsul VaxZevria/Astra-Zeneca, doza 1, iar doza 2 cu un produs pe bază de ARN 
mesager, doza de rapel se va administra cu un vaccin pe bază de ARN mesager, preferabil acelaşi produs 
folosit la doza 2. 

În cazul în care schema primară de vaccinare împotriva COVID-19 s-a realizat cu produsele Pfizer, Vaxevria 
sau Johnson&Johnson, iar la efectuarea rapelului se optează pentru produsul Spikevax/Moderna, se va 
administra o doză întreagă de vaccin Moderna. 


