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CENTRE DE VACCINARE DE PE RAZA
JUDEȚULUI OLT
FUNCȚIONALE LA DATA DE 18.01.2021
NR.TELEFON PROGRAMARE VACCINARE -021.414.44.25 -nr.national
CENTRE DE VACCINARE MUNICIPIUL SLATINA
 CENTRUL DE VACCINARE amenajat în cadrul C.N.''Carol I'' (parter)
- str. Strehareți, nr. 150,
CENTRUL DE VACCINARE MUNICIPIUL CARACAL
 CENTRUL DE VACCINARE amenajat în cadrul – Clădirii
Administrativă Parc - str. Aleea Bibian, nr. 1, Caracal, jud. Olt,
CENTRUL DE VACCINARE ORAȘ CORABIA
 CENTRUL DE VACCINARE amenajat în cadrul - Complex San Siro
- str. Carpati, nr. 66 A, Corabia, jud. Olt,
CENTRUL DE VACCINARE ORAȘ DRAGANEȘTI - OLT
 CENTRUL DE VACCINARE amenajat în cadrul - Ambulatoriului de
Specialitate al Centrului de Sanatate Drăgănești - Olt, str. Căpitan
Drăgănescu, nr. 3, Draganești - Olt, jud. Olt,
CENTRUL DE VACCINARE ORAȘ SCORNICEȘTI
 CENTRUL DE VACCINARE amenajat în cadrul - Ambulatoriului de
Specialitate Scornicesti, str. Bulevardul Muncii, nr. 21, Scornicesti, jud.
Olt,
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND ETAPA II-A DE VACCINARE
Vaccinarea în etapa II-a a Strategiei de Vaccinare împotriva COVID-19 în
România începe cu data de 18.01.2021, fiind necesară în prealabil programarea
începând cu data de 15.01.2021,în platforma https://vaccinarecovid.gov.ro/harta/, pentru următoarele categorii:
 populația la risc, reprezentată de:
a) adulți cu vârsta peste 65 de ani;
b) persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă,
în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate;
 În sensul vaccinării împotriva COVID-19, în categoria ”boli cronice”, în
conformitate cu dovezile științifice actuale, se încadrează oricare dintre
următoarele afecțiuni:
- diabet zaharat;
- obezitate;
- alte boli metabolice, inclusiv congenitale;
- afecțiuni cardiovasculare;
- afecțiuni renale;
- afecțiuni oncologice;
- afecțiuni pulmonare;
- afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down;
- afecțiuni hepatice moderate/severe;
- afecțiuni autoimune;
- imunodepresii severe: pacienți transplantați, cu consult medical
prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de
lungă durată cu corticosteroizi, HIV.
 Persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste se pot programa la vaccinarea
împotriva COVID-19 utilizând oricare dintre următoarele modalități:
- prin medicii de familie;
- individual;
- prin contul unui aparținător (pe un cont se pot înscrie până la 10
persoane);
- prin call-center-ul organizat la Direcțiile de Sănătate Publică,
număr telefon: 021.414.44.25
- prin structurile de asistență socială de la nivelul unităților
administrativ-teritoriale.
 (1) Persoanele adulte sub vârsta de 65 de ani cu afecțiuni cronice din
categoria celor prevăzute mai sus se pot programa la vaccinarea împotriva
COVID-19 prin medicii de familie pe lista cărora sunt înscrise.
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 (2) În cazul în care persoanele respective nu sunt înscrise sau nu au acces
la medicul de familie propriu, acestea se pot programa prin următoarele
modalități:
a) prin intermediul oricărui alt medic de familie
b) prin call-center-ul organizat la Direcțiile de Sănătate Publică,
număr telefon: 021.414.44.25
c) prin structurile de asistență socială de la nivelul unităților
administrativ-teritoriale.
 Persoanele eligibile se programează la vaccinare indiferent dacă sunt sau
nu asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
 populația care desfășoară activități în domenii–cheie, esențiale, așa cum
sunt aceștia prevăzuți în H.G. nr. 1031/2020, respectiv:
(a) personalul-cheie pentru funcționarea instituțiilor statului, respectiv
Parlament, Președinție, Guvern, ministere și instituții subordonate
acestora;
(b) personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și
al autorității judecătorești;
(c) personalul din sectorul economic vital:
1. procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază și
anume: panificație, lactate, carne, fructe și legume;
2. uzine de apă, epurare, transport si distribuție apă;
3. centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric;
4. unități de producție, transport și distribuție gaze;
5. unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și
solizi;
6. unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale
sanitare;
7. transport de persoane și mărfuri;
8. noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale;
9. comunicații și anume Serviciul de Telecomunicații Speciale, radioul
și televiziunea naționala;
(d) personalul din unitățile de învățământ și creșe;
(e) personalul poștal și din servicii de curierat;
(f) personalul cultelor religioase;
(g) personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de
expunere la infecția cu SARS-CoV-2, cum ar fi: reportaje în unități
medicale;
(h) personalul din domeniul salubrității și deșeurilor;

