
  

 

 Măsuri pentru asigurarea 

vaccinării în unitățile de învățământ a 

elevilor, familiilor acestora și a 

personalului propriu 
FLUX DE LUCRU A ACTIVITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BIHOR 

  

 Organizator  Direcția de Sănătate Publică Bihor  9/10/2021 

  

 Scop: vaccinarea tinerilor de la vârsta de la 12 ani din unitățile de învățământ din județul Bihor, a 

membrilor de familie a acestora, a personalului din unitățile de învățământ pentru evitarea infecțiilor cu 

forme grave, a transmiterii infecției COVID-19 în rândul persoanelor vulnerabile, pentru atingerea indicelui 

necesar imunizării colective optime și pentru desfășurarea activităților educaționale în condiții de siguranță  

 
 

Obiective: 

• informarea corectă a cadrelor didactice pentru diseminarea informațiilor corecte referitoare la 

vaccin și vaccinare  

• informarea corectă a elevilor în scopul formării unei atitudini pozitive față de vaccinare în 

general și față de vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 în special 

• informarea corectă a părinților / aparținătorilor cu privire la vaccinarea împotriva SARS-

CoV-2 

• identificarea și clarificarea aspectelor care produc îngrijorare și opoziție cu privire la 

vaccinare, în rândul părinților 

• atingerea indicelui necesar imunizării colective optime 

• desfășurarea activităților educaționale în condiții de siguranță 
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Cadrul de reglementare:  

Instrucțiunea nr. 232 / 07.09.2021 

Ordinul nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea 

asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din 

unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor 

din instituţiile de învăţământ superior pentru 

menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi 

pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos   

Modalități de desfășurare a acțiunilor de 

vaccinare în județul Bihor 

1. Centre de vaccinare fixe din proximitatea 

unităților de învățământ 

2. Echipe mobile de vaccinare 

 

 

REGLEMENTĂRI GENERALE: 

- INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BIHOR A 

PUS LA DISPOZIȚIE LISTA PERSOANELOR 

RESPONSABILE COVID DIN FIECARE UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL BIHOR 

- FIECĂRUI CENTRU DE VACCINARE FIX I-AU FOST 

ARONDATE COMUNE DIN VECINĂTATE ÎN CADRUL 

CAMPANIEI ORAȘUL VACCINEAZĂ SATUL. ÎN MOD 

SIMILAR, CU MICI AJUSTĂRI, SE VOR PRELUA DE 

FIECARE CENTRU, UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 

LOCALITAȚILE ARONDATE CONFORM LISTEI DE 

MAI JOS 

- RESPONSABILUL COVID DIN UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT CATAGRAFIAZĂ DORITORII SĂ SE 

VACCINEZE ȘI COMUNICĂ RESPONSABILUL / 

COORDONATORUL CENTRULUI DE VACCINARE 

LISTELE ÎN VEDEREA PROGRAMĂRII 

ACTIVITĂȚILOR DE VACCINARE 

- RESPONSABILUL / COORDONATORUL CENTRULUI 

DE VACCINARE VA ORGANIZA ACTIVITĂȚILE DE 

VACCINARE PE PRINCIPIUL ACCESIBILITĂȚII 

(PENTRU A ASIGURA VACCINAREA UNUI NUMĂR 

CÂT MAI MARE DE DORITORI) ȘI EFICIENȚEI 

(INTERVAL ORARE / ORE ALOCATE / PERSONAL 

ANGRENAT) 

- RESPONSABILUL / COORDONATORUL CENTRULUI 

DE VACCINARE VA COLABORA CU DSP BIHOR ORI 

DE CÂTE ORI VA FI NECESAR 

- SE VA ALEGE UNUL DINTRE VACCINURILE 

APROBATE PENTRU ADMINISTRARE LA CATEGORIA 

DE VÂRSTĂ PESTE 12 ANI (COMIRNATY SAU 

SPIKEVAX)  

- PENTRU FIECARE UNITATE DE ÎNĂȚĂMÂNT SE VA 

ALEGE UNA ȘI / SAU ALTA DINTRE CELE 2 

MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNILOR DE 

VACCINARE 
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1. Vaccinarea prin intermediul 

Centrelor de vaccinare fixe, din 

proximitatea unităților de 

învățământ – pentru unitățile de 

învățământ aflate în localitățile unde 

funcționează centru de vaccinare fix 

2. Coordonatorul centrului de vaccinare 

va contacta responsabilul COVID al 

unității de învățământ arondate (anexat) 

3. Programul de vaccinare propus de 

coordonatorul centrului de vaccinare va fi 

stabilit în funcție de solicitările 

existente (lista persoanelor doritoare) 

comunicate de unitățile de învățământ 

(responsabil COVID)  

4. Programul propus în mod justificat, va 

fi avizat de către Direcția de Sănătate 

Publică Bihor 

5. Se va avea în vedere adaptarea 

programului la numărul solicitărilor pe 

principiul accesibilității (pentru a 

asigura vaccinarea unui număr cât mai 

mare de doritori) și eficienței (interval 

orare / ore alocate / personal angrenat). 

Dacă nu există solicitări de vaccinare, la 

momentul prezentei nu va fi necesară 

modificarea programului. 

6. Minorii vor fi însoțiți la vaccinare de 

către aparținătorii adulți, se vor completa 

formular consimțământ și chestionar triaj 

de către aparținătorii adulți 

7. În procesul de vaccinare se vor 

respecta procedurile de lucru, 

ordinele și instrucțiunile în vigoare la 

momentul prezentei 

 

 

 

 

2. Vaccinarea prin intermediul echipelor 

mobile 

- Coordonatorul centrului de vaccinare va 

contacta responsabilul COVID al unității de 

învățământ arondate (anexat) 

- responsabilul covid din unitatea de învățământ 

catagrafiază săptămânal doritorii să se vaccineze și 

comunică responsabilul / coordonatorul centrului de 

vaccinare listele în vederea programării 

activităților de vaccinare prin intermediul echipelor 

mobile 

Notă: Conform instrucțiunii 232 art. 6, alineatele (2), (3), 

(4) informațiile sunt transmise DSP Bihor care 

organizează echipele mobile. În scopul eficientizării 

acestei acțiuni, pentru evitarea unor etape 

intermediare ineficiente, întrucât considerăm  că 

responsabilii centrelor de vaccinare cunosc cel mai 

bine resursa umană de care dispun / disponibilitatea 

de timp etc, considerăm că stabilirea directă a 

calendarului acțiunilor este alternativa operativă 

pentru aceste activități.  

- Programul echipelor mobile va fi avizat de către 

Direcția de Sănătate Publică Bihor  

- Se va avea în vedere adaptarea programului la 

numărul solicitărilor pe principiul accesibilității 

(pentru a asigura vaccinarea unui număr cât mai 

mare de doritori) și eficienței (interval orare / ore 

alocate / personal angrenat) 

- Se va solicita sprijin DSP Bihor în situația în 

care este necesară suplimentarea numărului 

echipelor mobile 

- În procesul de vaccinare se vor respecta 

procedurile de lucru, ordinele și instrucțiunile în 

vigoare la momentul prezentei 

- Activitățile cu echipe se vor desfășura doar la 

unitățile de învățământ unde există solicitări 

ferme de vaccinare (listă doritori). Lista doritorilor 

va fi comunicată săptămânal.  
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- Împreună cu responsabilul COVID al unității de 

învățământ / conducerea unităților de învățământ / 

medic școlar și sau asistent medical școlar (dacă 

există) se vor identifica spații corespunzătoare 

pentru desfășurarea procesului de vaccinare în 

unitățile de învățământ, prin intermediul echipelor 

mobile, în condiții de siguranță, cu respectarea 

circuitelor conforme, ajustând  programul astfel încât 

să nu afecteze procesul educațional. În cazul în 

care nu se identifică spații conforme în unitatea de 

învățământ se va solicita sprijinul reprezentanților 

unităților administrativ teritoriale.  

- Minorii vor fi însoțiți la vaccinare de către 

aparținătorii adulți, se vor completa formular 

consimțământ și chestionar triaj de către 

aparținătorii adulți 

 

 

 

Acțiunile de vaccinare pentru învățământul preuniversitar – Doza I, se vor desfășura în 

perioada 13.09.2021 – 15.11.2021 și ulterior, conform necesităților pentru doza II 

 

VACCINAREA ÎN ROMÂNIA ESTE VOLUNTARĂ ȘI GRATUITĂ 



CENTRE VACCINARE ECHIPE MOBILE – ARONDARE LOCALITĂȚI 

Centru modular Oradea BORȘ, NOJORID, GEPIU 

Sală de sport Sântandrei  GIRIȘU DE CRIȘ, TOBOLIU 

Sală de sport Sânmartin  
HIDIȘELU DE SUS, CEICA, LĂZĂRENI, 

HOLOD 

Centrul de vaccinare Tileagd / Oșorhei  

INEU, SĂCĂDAT, VÎRCIOROG, ȚEȚCHEA, 

LUGAȘU DE JOS, COPĂCEL, BRUSTURI, 

SÂRBI, DRĂGEȘTI 

Casă de cultură Salonta  
MĂDĂRAS, CIUMEGHIU, AVRAM IANCU, 

BATĂR, CEFA, SÂNNICOLAU ROMÂN 

Sală de sport Tinca  
OLCEA, COCIUBA MARE, HUSASĂU DE 

TINCA 

Sală de sport Beiuș  

FINIȘ, TĂRCAIA, DRĂGĂNEȘTI, POCOLA, 

RĂBĂGANI, CURĂȚELE, ȘOIMI, BUDUREASA, 

REMETEA, CĂBEȘTI, ROȘIA, BUNTEȘTI, 

LAZURI DE BEIUȘ, PIETROASA, POMEZEU, 

UILEACU DE BEIUȘ, CĂPÂLNA, DOBREȘTI, 

SÂMBĂTA 

Spitalul Orăşenesc Ștei   
VAȘCĂU, CĂRPINET, CRIȘTIOR, LUNCA, 

CÂMPANI, NUCET, RIENI 

Spitalul Orășenesc Aleșd  
PEȘTIȘ, AȘTILEU, MĂGEȘTI, VADU 

CRIȘULUI, AUȘEU, ȘINTEU 

Cămin cultural Bratca  BOROD, BULZ, ȘUNCUIUȘ 

Centrul de vaccinare Popești  
SUPLACU DE BARCĂU, DERNA, SPINUȘ, 

TĂUTEU 

Sală de sport Marghita  

SĂLACEA, BUDUSLĂU, BOIANU MARE, 

VIIȘOARA, CHIȘLAZ, ABRAM, BALC, 

ABRĂMUȚ 

Centrul de vaccinare Sălard  
ROȘIORI, BIHARIA, CETARIU, PALEU, 

SÂNIOB, TĂMĂȘEU 

Secția exterioară a Spitalului Dr. Pop Mircea, Valea lui 

Mihai / Săcueni  

CURTUIȘENI, ȘIMIAN, TARCEA, SĂCUENI, 

DIOSIG, CHERECHIU 

 

 

 

 

 


