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Comunicat de presă 12 februarie 2022 
Situația Covid-19 

Până astăzi, 12 februarie 2022, în județul Neamț au fost confirmate 41.872 de cazuri noi de infectare cu  
SARS Cov 2 și 1.424 cazuri de reinfecții.  

60% din persoanele confirmate cu COVID-19 în ultimele 2 săptămâni sunt nevaccinate. 
În intervalul 5 – 12 februarie 2022, au fost confirmate 1.584 de cazuri de infectare cu SARS Cov 2. 188 de copii au 
fost confirmati covid – 19 pozitivi în acest interval și 605 din persoanele confirmate erau vaccinate împotriva 
covid-19.  

Incidenţa cazurilor de infecţie cu noul coronavirus în judeţul Neamț are trend descrescător și a ajuns, astăzi, la 
9,12 cazuri la 1.000 de locuitori. 38 UAT-uri au peste 6 cazuri confirmate la 1.000 de locuitori 

Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, 1.520 de decese.  
83% persoanele care au decedat de COVID-19 în ultimele 14 zile erau nevaccinate. 
În perioada 5 – 12 februarie 2022 au decedat 32 persoane  – 18 bărbați și 14 femei, cu vârste între 46 și 92 de ani, 
cu antecendente patologice, obezitatea și bolile cardio-vasculare fiind preponderente. Șase persoane din cele 
decedate în acest interval erau vaccinate. 

Au fost testate până în prezent 156.388 de persoane, fiind lucrate în total 362.152 de teste.  
În intervalul 5 – 12 februarie 2022 au fost efectuate 8.287 de teste, din care 69% teste rapide antigenice. 
Procentul de pozitivare este de 18,6%.  

Au fost continuate anchetele epidemiologice ale focarelor în desfășurare. Urmare anchetelor epidemiologice, până 
la 12 februarie 2022 Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 30.815 decizii de carantinare și 31.601 decizii de 
izolare.  

82% din persoanele internate cu COVID-19  în ultimele 2 săptămâni sunt nevaccinate. 
În prezent, 271 de persoane confirmate COVID-19, din care 7 copii, sunt internate în spitalele din județ. 46% din 
pacientii internati au forme medii și severe de COVID-19. În secțiile ATI ale Spitalului Județean de Urgență Piatra 
Neamț și ale Spitalului Municipal de Urgență Roman sunt internate 18 persoane.  

108 persoane au fost evaluate în cele 3 centre de evaluare a persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 organizate 
în județul Neamț: 

• în cadrul Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț – Piatra Neamț, bd-ul Traian, nr. 
1-3, tel. 0744 702041, program de activitate - luni-vineri, 8-14, 

• în locația Compartimentului Îngrijiri Paliative a Spitalului Municipal de Urgență Roman – Roman, str. 
Tineretului, nr. 28, tel. 0745 526586, program de activitate - luni-vineri, 7-19, 

• în cadrul Ambulatoriului de Boli Infecțioase al Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț – Târgu 
Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 35, tel. 0787 733430, program de activitate - luni-vineri, 8-15. 

mailto:epidemiologie@sant.ro
mailto:epidemiologie@sant.ro
http://www.sant.ro/
http://www.dspjneamt.ro/


2 

REAMINTIM URMĂTOARELE: 

1. Persoanele confirmate cu infecţie SARS-CoV-2 care nu necesită oxigenoterapie, care au manifestări clinice 

uşoare sau medii de COVID-19 şi care au cel puţin 2 factori de risc vor fi direcţionaţi prin intermediul serviciului 

112 sau se vor deplasa individual, cu evitarea utilizării transportului în comun, pentru a fi evaluaţi în centrele de 

evaluare, pentru a se decide dacă au indicaţii/contraindicaţii de administrare de medicaţie antivirală şi dacă 

necesită internare de zi sau continuă. 

Factori de risc: 
• boli cardiovasculare, inclusiv HTA; 
• diabet zaharat tip 1 şi 2; 

• obezitate cu indice de masă corporală peste 30%; 

• boli respiratorii cronice, inclusiv astmul bronşic; 

• insuficienţă renală cronică, pacienţii cu dializă cronică; 

• hepatopatii cronice; 

• imunodepresii semnificative, inclusiv boli neoplazice, transplant de organ sau de celule stem, 

talasemie, anemie falcipară, terapie imunosupresoare sau SIDA; 

• vârsta peste 65 de ani; 

• copiii de 12 - 17 ani cu patologii severe associate. 

2. Pacienţii cu COVID-19 monitorizaţi la domiciliu de medicii de familie vor fi îndrumaţi de urgenţă, în vederea 
internării, prin intermediul serviciului 112, în situaţia existenţei următoarelor simptome: 

• febră înaltă persistentă mai mult de 5 zile sau care reapare după o perioadă de afebrilitate; 
• tuse seacă intensă sau care se accentuează; 

• SaO2 < 94% la pacientul fără afectări respiratorii anterioare COVID-19; 

• dispnee nou-apărută sau accentuarea unei dispnee preexistente; 

• dureri toracice la inspirul profund; 

• astenie marcată; 

• mialgii intense. 

3. Vor fi direcţionate la spital, prin intermediul serviciului 112, pentru a fi internate următoarele categorii de 
pacienţi: 

a) Pacienţii care prezintă semne de agravare legate de infecţia cu SARS-CoV-2 sau care nu prezintă semne de 
agravare legate de infecţia cu SARS-CoV-2, dar au o decompensare a bolii de fond în timpul monitorizării la 
domiciliu. 

b) Pacienţii care necesită oxigenoterapie, care au manifestări severe de COVID-19 sau cei care necesită suport 

al unei/mai multor funcţii vitale şi/sau au sepsis/şoc septic (cu stare critică). Excepţie vor face doar cei care 

vor refuza internarea, refuz exprimat în scris, în pofida informării privind riscurile evolutive. 

c) Pacienţii care nu au manifestări severe determinate de COVID-19, dar care au alte afecţiuni care impun 

asistenţă spitalicească din cauza imposibilităţii acestora de a fi trataţi şi monitorizaţi eficient la domiciliu. 

4. Pacienţii asimptomatici vor fi izolaţi la domiciliu şi monitorizaţi prin medicul de familie pentru o perioadă de 7 

zile, pentru persoanele nevaccinate şi pentru cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile, respectiv 5 zile, 

pentru cele vaccinate. 

5. Pacienţii simptomatici vor fi izolaţi, în funcţie de deciziile luate în urma evaluării la domiciliu/unitatea sanitară 

care asigură asistenţa medicală a pacienţilor cu COVID-19, pentru o perioadă de 7 zile, pentru persoanele 

nevaccinate, şi 5 zile, pentru cele vaccinate sau cele trecute prin boală în ultimele 90 de zile. 

6. Persoanele care au intrat în contact direct cu o persoană confirmată pozitiv, intră în carantină 5 zile, chiar dacă 

sunt vaccinate sau au teste negative. NU intră în carantină persoanele care au trecut prin boală și sunt cel mult 90 

de zile de la terminarea izolării. 
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Vaccinarea împotriva Covid-19 

Direcția de Sănătate Publică Neamț a ridicat de la Centrul regional de Depozitare Iași 298.680 doze de vaccin 
împotriva covid-19, în 76 tranșe.  

De la începutul Campaniei de vaccinare au fost administrate 272.090 doze de vaccin, din care  
89.097 doza a 2-a. Din data de 28 septembrie 31.545 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. 

40 de copii cu vârsta între 5 și 11 ani au fost vaccinați cu vaccinul pediatric împotriva COVID-19. Nu au fost raportate 
reacții adverse. 

În 93 de cabinete ale medicilor de familie au fost vaccinate până în acest moment 19.715 persoane cu vaccinul 
Johnson& Johnson și 793 persoane cu vaccinul Pfizer. 12.271 de persoane au fost vaccinate, cu schemă completă, 
în mediul rural, în 56 de cabinete de medicina de familie. 

Conform Registrului Electronic de Vaccinări, 152.897 de persoane cu domiciliul în județul Neamț, din care 71.554 
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 79 de persoane din Văleni și Tazlău, beneficiari și 
salariați ai unui centru rezidențial și persoane nedeplasabile din Piatra Neamț și Roman. 

Săptămâna viitoare sunt programate acțiuni de vaccinare în Sabaoani, Pangarati, Trifesti, Tamaseni, Tupilati și în 3 
centre rezidențiale. 

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 4 – 11 februarie 2022 au fost administrate 1.215 de doze de vaccin. 228 de persoane au fost vaccinate 
cu produsul Johnson&Johnson. 240 de persoane au fost vaccinate în 21 de cabinete medicale de familie.  

Tabel 1 Doze de vaccin împotriva COVID-19 administrate în perioada 4 – 11 februarie 2022 

Ziua Total doze administrate 
(D1+D2+D3) 

Doza 1 Doza 2 Doza 3 

05-02-2022 142 32 44 66 

06-02-2022 125 29 42 54 

07-02-2022 185 41 69 75 

08-02-2022 192 46 55 91 

09-02-2022 184 30 89 65 

10-02-2022 162 38 68 56 

11-02-2022 225 54 57 114 

Total 1.215 270 424 521 
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Locațiile de vaccinare din județul Neamț 

1. Piatra Neamţ: 
− „Piata Centrala Sf. Gheorghe”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson,  
− „Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 

Johnson&Johnson și vaccin pediatric Pfizer 
2. Roman: „Colegiul Tehnic Miron Costin”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson și vaccin 

pediatric Pfizer, 
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. Savinesti: „Cămin Cultural”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson,  
7. Zanesti: „Fost dispensar Uman”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna. 

Din data de 18 februarie 2022 va fi suspendată activitatea următoarelor centre de vaccinare: „Fost dispensar 
Uman” din Zanesti, „Scoala de arta si meserii” din Roznov, „Bloc ANL” din Bicaz. 

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!  

Ce trebuie să știți despre vaccinurile împotriva COVID-19 utilizate la copiii cu vârste 

cuprinse între 5 și 11 ani 

1. De ce copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani ar trebui vaccinați? 

Obiectivul principal al vaccinării copiilor cu vârste cuprinse între 5-11 ani este de fi protejați împotriva infecției 
SARS-CoV-2 și de a reduce numărul de cazuri la aceasta grupă de vârstă. 
Nu toți copiii din această grupă de vârstă au același risc de a dezvolta forme severe de boală. Copiii cu afecțiuni 
cronice ar trebui să aibă prioritate, având în vedere riscul crescut de a dezvolta forme severe de boală, risc care 
nu este însă de neglijat chiar și în cazul copiilor fără afecțiuni cronice. 
Vaccinarea copiilor împotriva COVID-19 asigură protecție împotriva bolii, protejează împotriva apariției formelor 
severe până la cele critice de boală și reduce riscul de spitalizare.  
Vaccinarea asigură protecție nu numai împotriva efectelor imediate ale COVID-19, cât și împotriva efectelor pe 
termen lung, complicații de tipul miocarditei, sindromului multiinflamator sistemic și a formei persistente de 
boală. 
Vaccinarea împotriva COVID-19 protejează copilul de apariția sechelelor determinate de sindromul post-COVID, o 
situație care poate afecta calitatea vieții pe o perioada de timp. 
Vaccinarea ar putea oferi copiilor oportunități sporite de a petrece în siguranță timpul cu prietenii și familia lor, 
reluarea activităților sociale și extrașcolare și socializarea în siguranță. Impactul negativ al întreruperii școlii a fost 
foarte mare în timpul pandemiei de COVID-19. Prin vaccinarea copiilor cu vârstele cuprinse între 5 și 11 ani, 
aceștia pot fi protejați și de efectele indirecte ale pandemiei COVID-19. 
Este important de menționat că prin vaccinare scade rata de transmitere a infecției cu SARS CoV-2 și astfel copii 
cu vulnerabilități medicale sau cei cu nevoi speciale ar putea avea asigurat accesul în siguranță la educație. 
Vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani poate ajuta la protecția indirectă a membrilor familiei, 
inclusiv a fraților care nu sunt încă eligibili pentru vaccinare și a membrilor familiei care pot avea un risc crescut de 
a se îmbolnăvi foarte grav dacă sunt infectați. 
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2. Copilul care urmează a fi vaccinat împotriva COVID-19 ar trebui să fie consultat de un medic pediatru/medic 
de familie? 

În cazul în care copilul nu are nicio problemă medicală deosebită de sănătate (boli cronice, alergii, tratamente 
imunosupresive, etc.) acesta poate să fie programat pentru a fi vaccinat fără un consult medical prealabil. 

3. Ce tip de vaccin va primi copilul? 

Vaccinul Comirnaty-Pfizer-BioNTech, 10 µg/doză este indicat pentru imunizarea activă pentru prevenirea bolii 
COVID-19. Este un vaccin tip ARNm COVID-19 și este aprobat de Agenția Europeană a Medicamentelor (EMA) și 
de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru administrarea la grupa 
de vârstă 5- 11 ani. 
Schema de vaccinare completă cuprinde 2 doze de vaccin Comirnaty-Pfizer-BioNTech, de 10 µg/doză, ce se vor 
administra intramuscular la interval de 21 de zile. Pentru o categorie specială de copii, cu imunosupresie severă, 
se poate administra a treia doză la un interval de cel puțin 28 zile după a doua doză. 

4. Este vaccinul împotriva COVID-19 sigur pentru administrarea la copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani? 

DA, vaccinurile sunt sigure pentru copiii din această grupă de vârstă. Studiile efectuate până în prezent au 
raportat că profilul de siguranță al vaccinului este similar la această grupă de vârstă cu cel din rândul 
adolescenților. 
Copiii pot avea unele reacții adverse după vaccinarea împotriva COVID-19, care sunt similare cu cele care pot 
apărea după orice altă vaccinare de rutină. Aceste reacții adverse arată că organismul copiilor își dezvoltă un 
răspuns imun protector față de boală; de obicei reacțiile adverse vor dispărea în maxim câteva zile, iar acestea nu 
apar la toți copiii. 
În situații foarte rare pot apărea reacții adverse mai grave de tipul reacțiilor alergice severe, miocardită sau 
pericardită. 
Cele mai frecvente reacții secundare ale vaccinării împotriva COVID-19 care au fost raportate sunt: reacțiile locale, 
la locul de injecție (durere locală, roșeața, tumefacție) și reacțiile generale (cele mai frecvent întâlnite sunt 
oboseala, durere de cap, febra, frisonul, durerile musculare și greața). Reacțiile raportate sunt mai frecvente după 
a doua doză de vaccin și se remit în una sau două zile. 
Monitorizarea pentru siguranța vaccinurilor ARNm COVID-19 se efectuează într-un program cuprinzător de 
monitorizare a siguranței coordonat de Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din 
România (ANMDM) și datele se centralizează la nivelul Agenției Europene a Medicamentului (EMA). 
Înainte de aprobarea indicației de vaccinare la grupa de vârsta 5-11 ani, studiile clinice efectuate care au cuprins 
mii de copii, nu au identificat probleme severe de siguranță. 
Beneficiile vaccinării împotriva bolii COVID -19 depășesc riscurile cunoscute și potențiale ale vaccinării, aspect 
evidențiat prin lucrările și studiile de specialitate publicate. 

5. Care sunt ingredientele cuprinse în vaccinurile împotriva COVID-19? 

Vaccinurile COVID-19 disponibile în prezent pentru adulți, adolescenți și copii conțin ingrediente active, precum și 
ingrediente inactive care variază în funcție de producător. Niciunul dintre vaccinuri nu conține ouă, gelatină, latex 
sau conservanți. 
Vaccinurile împotriva COVID-19 nu conțin metale precum fier, nichel, cobalt, litiu și aliaje. Nu conțin produse 
fabricate, cum ar fi microelectronice, electrozi, nanotuburi de carbon sau semiconductori cu nanofire. Nu există 
conservanți precum mercur/thimerosal în niciunul dintre vaccinurile COVID-19 disponibile în prezent, inclusiv 
vaccinul Pfizer-BioNTech disponibil pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. 

6. Se poate administra copilului Paracetamol sau Ibuprofen înainte de vaccinarea împotriva COVID-19 pentru a 
preveni efectele secundare? 

Se recomandă părinților să nu administreze copilului niciun medicament pentru ameliorarea durerii înainte ca 
micuțul să fie vaccinat deoarece acesta poate reduce răspunsul imun la vaccin.  
Cu toate acestea, în cazul în care copilul prezintă febră sau durere la locul de injecție după vaccinare, poate să 
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primească Paracetamol sau Ibuprofen în doza adecvată, cu excepția situației în care are o contraindicație 
medicală cunoscută. Aspirina NU este recomandată pentru utilizare la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani. De 
asemenea, nu este recomandat să administrați copilului antihistaminice înainte de efectuarea unui vaccin COVID-
19 în încercarea de a preveni reacțiile alergice. 

7. Copilul tocmai a primit un alt vaccin. Poate acesta să primească în continuare un vaccin COVID-19? Copilul 
poate fi vaccinat simultan cu vaccin gripal și vaccin împotriva COVID-19? 

Vaccinurile împotriva COVID-19 se pot administra simultan sau la orice interval de timp cu alt vaccin cuprins în 
Programul Național de Vaccinare destinat copiilor și grupelor populaționale aflate la risc (vaccinarea antigripală, 
vaccinarea anti-HPV), profilaxia tetanosului sau alte produse vaccinale care dețin autorizație de punere pe piața în 
România. Administrarea acestor vaccinuri poate fi realizată în condiții depline de siguranță atât a persoanelor care 
au primit doza 1, cât și a persoanelor care au primit doza 2 de vaccin anti COVID-19. 

8. Este indicată vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5-11 ani dacă aceștia au trecut prin boală? 

Vaccinarea împotriva COVID-19 este recomandată tuturor persoanelor cu vârsta de 5 ani și peste, indiferent dacă 
au prezentat în istoric o formă asimptomatică sau simptomatică de infecție cu virusul SARS-CoV-2. 
Nu este necesară determinarea titrului de anticorpi anti-SARS-CoV-2 înainte de administrarea vaccinului. Până în 
prezent nu a fost stabilită valoarea titrului de anticorpi care poate să ofere protecție față de infecția cu virusul 
SARS-CoV-2.  

9. Poate copilul să fie vaccinat dacă are în antecedente alergii alimentare, urticarie, șoc anafilactic? 

Copilul ar trebui să facă vaccinul cu excepția cazului în care acesta a avut o reacție alergică severă la o doză 
anterioară de vaccin împotriva COVID-19 sau are o alergie la unul dintre ingredientele vaccinului (de exemplu, 
polietilenglicol). 
Dacă părinții au îngrijorări cu privire la antecedentele reacțiilor alergice ale copilului, ar trebui să discute istoricul 
copilului cu medicul pediatru înainte de a-l programa pentru vaccinare.  
Dacă copilul dumneavoastră are antecedente de reacție alergică severă sau utilizează Epi-pen, vă rugăm să 
anunțați personalului medical în ziua în care acesta este programat. 
Medicii și personalul medical vor putea să monitorizeze copilul și să intervină în cazul în care vor apare reacții 
alergice. 

10. În situația în care un copil este diagnosticat cu COVID-19 formă asimptomatică sau simptomatică după 
prima doză de vaccin, mai poate fi administrată a doua doză? 

Doza a doua de vaccin împotriva COVID-19 poate fi administrată după recuperarea după boală și ieșirea din 
perioada de izolare.  


