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Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, urmare examinării solicitării 

cu referire la vaccinarea prioritară anti COVID-19  a reprezentanților mass-media, 

comunicăm următoarele. 

Necesitatea și cererea de vaccin anti COVID-19 depășește disponibilitatea 

acestuia la nivel global, din cauza producerii insuficiente și a cererii mari,  de aceea 

au fost luate în considerare trei etape de aprovizionare cu vaccin anti COVID-19. 

În conformitate cu ,,Planul național de imunizare Anti-COVID-19”  aprobat 

prin Hotărîrea nr.41 din 13 ianuarie 2021 de către Comisia Națională Extraordinară 

de Sănătate Publică, și ordinul nr. 93 din 05 02.2021 al Ministerului Sănătății, 

Muncii și  Protecției Sociale; 

          Etapa I de disponibilitate foarte limitată a vaccinului (vaccinarea se va efectua 

la 1-10% din populația totală) pentru distribuția inițială. 

Etapa II, pe măsură ce oferta de vaccin crește, dar disponibilitatea rămâne 

limitată (vaccinarea se va efectua la 11-20% din populația totală a țării). 

Etapa III, când oferta de vaccin atinge o disponibilitate moderată (vaccinarea 

se va efectua la 21-50% din populația totală a țării) și vaccinarea altor categorii din 

populația generală, care nu au fost acoperite anterior. 

        Astfel, în dependență de cantitatea livrată de vaccin, la prima etapă vor fi 

vaccinați  lucrătorii din instituțiile medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate 

și forma juridică de organizare în special personalul din cadrul secțiilor de reanimare 

și ATI cât și  personalul din cadrul secțiilor spitalicești cu specific de tratament 

COVID-19, aceasta explicându-se prin faptul că locul de muncă a personalului 

medical este categorisit ca „ Categoria de risc foarte înalt” activând în medii în care 

se efectuează proceduri generatoare de aerosoli la pacienții cu COVID-19, cum ar fi 

intubația traheală, ventilația neinvazivă, traheotomia, resuscitarea cardiopulmonară, 

ventilația manuală înainte de intubare, inducerea sputei, bronhoscopia, spirometria 
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și procedurile de autopsie cât și lucrul cu pacienții COVID-19  în locuri aglomerate, 

și spații închise. 

       Având în vedere faptul că reporterii, cameramanii, moderatorii îndeplinesc 

sarcini cu contact strâns și frecvent cu publicul larg, dar care nu necesită contact cu 

persoane cunoscute sau suspectate de a fi activ infectate cu virusul responsabil de 

COVID-19,  vaccinarea acestei categorii de populație se va efectua în mod prioritar 

la etapa a II, de comun cu angajații structurilor de menținere și asigurarea ordinii 

publice, apărării și securității statului inclusiv ambasade, parlament, președinție, 

guvern, ministere și instituții subordonate acestor, agenții, organizații sindicale, 

autorități publice locale și lucrătorii sistemului penitenciar. 

        Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale depune tot efortul ca 

vaccinurile anti-COVID-19 să fie cât mai rapid disponibile și să asigure un proces 

de vaccinare în  termeni cât mai scurți. 
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