
COMUNICAT PRIVIND FUNCȚIONAREA CENTRELOR DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19  

LA NIVELUL JUDETULUI GALAȚI 

 

 Vă aducem la cunoștință faptul că la nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Galaţi a fost 
înființat CENTRU DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19. 
 
CENTRU VACCINARE ADRESA L M M J V S D 
Directia de Sănătate 

Publică Galaţi 
Str. Traian, nr. 19, 

Galați 
11-13 11-13 11-13 11-13 11-13 - - 

 
Pentru programare la vaccinare aveţi la dispoziţie următoarele date de contact:  
Telefon; 0236 / 460 274 interior 4. 
E-mail: raportaregl@gmail.com  
              dspgl@dsp-galati.ro 
 

De asemenea, vaccinarea poate fi efectuată și la cabinetele medicilor de familie, după o prealabilă 

programare și solicitare a vaccinurilor de la DSP Galați. 

 
Ce este Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 și pentru ce se utilizează 
 
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 este un vaccin utilizat pentru prevenirea bolii COVID-19, afecțiunea 
cauzată de SARS-CoV-2. Se administrează la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste19. 
Vaccinul determină sistemul imunitar (sistemul natural de apărare al organismului) să producă anticorpi și 
celule sanguine, care acționează împotriva virusului, oferind astfel protecție împotriva bolii COVID-19.  
Întrucât Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 nu conține virusul pentru a produce imunitatea, nu vă poate 
transmite boala COVID-19.  
 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 
 
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 nu trebuie administrat:  
• dacă sunteți alergic la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la pct. 6). 
 
Atenționări și precauții  
Înainte să vi se administreze vaccinul, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale dacă:  
• ați avut vreodată o reacție alergică severă sau probleme la respirație după orice alt vaccin injectabil sau după 
ce vi s-a administrat Comirnaty în trecut.  
• vă simțiți neliniștit în legătură cu procesul de vaccinare sau vi s-a întâmplat vreodată să leșinați după o 
injecție efectuată cu acul.  
• aveți o boală severă sau o infecție cu febră mare. Cu toate acestea, vi se poate administra vaccinul dacă aveți 
febră scăzută sau o infecție ușoară la nivelul căilor respiratorii superioare, de exemplu o răceală.  
• aveți o problemă legată de sângerare, vă apar vânătăi cu ușurință sau utilizați un medicament care previne 
cheagurile de sânge.  
• aveți un sistem imunitar slăbit din cauza unei boli, cum este infecția cu HIV, sau din cauza unui medicament 
care vă afectează sistemul imunitar, cum este un corticosteroid. 
 

    Vaccinarea cu noul vaccin Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5 (15/15 micrograme)/doză 

dispersie injectabilă: 

mailto:raportaregl@gmail.com
mailto:dspgl@dsp-galati.ro


• se administrează la adulți și copii  cu vârsta de cel puțin 12 ani; 

• este indicat doar persoanelor cărora li s-a administrat anterior cel puțin 1 schemă primară 

completă* de vaccinare împotriva COVID-19; 

• poate fi administrat la cel puțin 3 luni după cea mai recentă doză de vaccin împotriva COVID- 

19; 

• poate fi administrat concomitent sau la orice distanță de timp cu un alt produs din Programul 

Național de Vaccinare (ex. Vaccinarea antigripală sau anti-HPV); 

*Schema primară completă: 

• 1 doză de vaccin Janssen/Johnson&Johnson; 

• 2 doze de vaccin Vaxzevria/Oxford-Astra-Zeneca; 

• 1 doză de vaccin Vaxzevria/ Oxford-Astra-Zeneca+1 doză Comirnaty Pfizer BioNTech; 

• 1 doză de vaccin Vaxzevria/ Oxford-Astra-Zeneca+ 1 doză de Spikevax/Moderna; 

• 2 doze de Comirnaty PfizerBioNTech (de tip adult sau pediatric); 

• 2 doze de vaccin Spikevax/Moderna; 

Vaccinul se administrează intramuscular, preferabil în regiunea superioară a brațului, la nivelul 

mușchiului deltoid. 

Expunerea recentă la SARS-COV-2 nu este o contraindicație sau precauție pentru vaccinarea împotriva 

COVID-19 cu vaccin Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5. Persoanele care au trecut prin infecția  cu 

SARS-COV-2 pot fi vaccinate după vindecare. 

Persoana care se prezintă la vaccinare va avea asupra sa  buletinul/cartea de identitate și dovada 

vaccinării cu schema completă (în cazul persoanelor vaccinate în țări membre UE și non-UE). 

Minorii vor fi însoțiți la vaccinare de părinte/ tutore legal care va avea asupra sa cartea de 

identitate/dovada tutore și certificatul de naștere al copilului/carte de identitate, după caz. 

  

Direcția de Sănătate Publică Galați 

 
 


