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COMUNICAT PRIVIND FUNCȚIONAREA CENTRELOR DE VACCINARE ÎMPOTRIVA 

COVID-19 ÎN JUDEȚUL COVASNA 
 
  
 Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 19.12.2022 se va deschide 
un Centru de Vaccinare împotriva COVID-19 în cadrul DSP Covasna la adresa: 
 

jud. Covasna, loc. Sf. Gheorghe, str. Lt.Păiș David, nr.1, Bl.53, parter,  
 

cu program L-V: 12.00 – 13.00. 
   

Vaccinarea se realizează cu programare inițială la nr. Tel.:0756089249. 
 

 

 

Vaccinarea se va realiza cu noul vaccin Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5: 
 

• se administrează adulților și copiilor cu vârsta de cel puțin 12 ani și doar 
persoanelor cărora li s-a administrat anterior cel puțin 1 schemă primară 
completa de vaccinare împotriva COVID 19 

 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 
  

• 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) 
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• Vaccinul se administrează intramuscular, preferabil în regiunea superioară a 
brațului, la nivelul mușchiului deltoid. 

 

• Expunerea recenta la SARS-COV-2 nu este o contraindicație sau precauție pentru 
vaccinarea împotriva COVID 19 cu vaccin Comirnaty Original/Omicron BA. 
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. 

 

• Minorii vor fi însoțiți la vaccinare de către părintele/ tutorele legal care va avea 
asupra sa cartea de identitate/dovada tutore și certificatul de naștere al 
copilului/carte de identitate, după caz. 
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