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Acest material apare în cadrul Proiectului ”Asigurarea informării corecte și combaterea
dezinformării în pandemia COVID-19”, implementat de Centrul pentru Politici și Analize
în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației SorosMoldova/Departamentul Sănătate Publică. Informațiile prezentate în acest material nu
sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

UE: Documentul prin care certificatele de vaccinare
anti-COVID-19 ce indică finalizarea seriei de vaccinare
primară sunt acceptate numai în cazul în care nu au
trecut mai mult de 270 de zile de la data ultimei doze
din seria respectivă.
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La 21 decembrie 2021 Comisia Europeana a aprobat Regulamentul delegat (UE)
2021/2288 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) 2021/953 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește perioada de acceptare
a certificatelor de vaccinare eliberate în formatul certificatului digital al UE privind
COVID care indică finalizarea seriei de vaccinare primară.1 Acest Regulament a intrat
din 24 decembrie 2021 (în a treia zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene – 22 decembrie 2021). Pentru a acorda suficient timp punerii în aplicare din
punct de vedere tehnic a perioadei standard de acceptare, Regulamentul se aplică de la
1 februarie 2022. Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale si se aplica
direct în toate statele membre.
Regulamentul contine doua articole dupa cum urmeaza:
Articolul 1
La punctul 1 din anexa la Regulamentul (UE) 2021/953, litera (h) se înlocuiește cu
următorul text:
„(h) data vaccinării, cu indicarea datei administrării ultimei doze (certificatele
care indică finalizarea seriei de vaccinare primară sunt acceptate numai în
cazul în care nu au trecut mai mult de 270 de zile de la data ultimei doze din
seria respectivă);”.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 februarie 2022.
La 4 octombrie 2021, Comitetul pentru medicamente de uz uman al Agentiei Europene
pentru Medicamente a concluzionat ca dozele de rapel pentru Comirnaty pot fi
administrate la cel putin sase luni dupa a doua doza pentru persoanele cu varsta de cel
putin 18 ani. La 25 octombrie 2021, comitetul a concluzionat ca se poate administra o
doza de rapel de Spikevax la cel putin sase luni de la a doua doza persoanelor cu varsta
de cel putin 18 ani. La 15 decembrie 2021, comitetul a concluzionat ca ar putea fi
administrata o doza de rapel a vaccinului împotriva COVID-19 Janssen la cel putin doua
luni dupa prima doza la persoanele cu varsta de cel putin 18 ani si ca vaccinul împotriva
COVID-19 Janssen poate fi administrat si dupa doua doze de Comirnaty sau Spikevax.
In acest context, Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor a publicat, la
24 noiembrie 2021, o evaluare rapida a riscurilor privind situatia epidemiologica actuala
a SARS-CoV-2, previziuni pentru sezonul festiv de sfarsit de an si strategii de raspuns î n
UE/SEE2, în care a remarcat ca dovezile emergente arata o crestere semnificativa a
protectiei împotriva infectiilor si a bolilor severe în urma unei doze de rapel la toate
grupele de varsta pe termen scurt. Conform Centrului European de Prevenire si Control
al Bolilor, statele membre din UE si tarile din SEE ar trebui sa analizeze de urgenta
posibilitatea de a administra o doza de rapel persoanelor care au cel putin 40 de ani,
vizandu-le pe cele mai vulnerabile si pe cele mai în varsta, precum si posibilitatea de a
administra o doza de rapel tuturor adultilor cu varsta de cel putin 18 ani, la minimum
sase luni dupa finalizarea seriei de vaccinare primara, pentru a spori protectia împotriva
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2288
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-november-2021

3

UE: CERTIFICATELE DE VACCINARE ANTI-COVID-19 - ACCEPTATE NUMAI ÎN
CAZUL ÎN CARE NU AU TRECUT MAI MULT DE 270 DE ZILE DE LA DATA ULTIMEI
DOZE DIN SERIA RESPECTIVĂ.

infectiilor cauzate de scaderea imunitatii, ceea ce ar putea reduce transmiterea virusului
în randul populatiei, evitandu-se astfel cresterea numarului de spitalizari si decese.
In evaluarea sa rapida a riscurilor din 15 decembrie 20213, Centrul European de
Prevenire si Control al Bolilor a remarcat ca, în conformitate cu dovezile disponibile în
prezent, dozele de rapel vor spori protectia împotriva formelor grave cauzate de varianta
care determina îngrijorare „Delta”, iar evaluarile preliminare sugereaza, de asemenea, ca
dozele de rapel ar putea spori protectia împotriva variantei care determina îngrijorare
„Omicron”, preconizandu-se ca impactul asupra populatiei va fi mai mare în cazul în care
doza de rapel este administrata într-un interval scurt de timp majoritatii populatiei
adulte. Potrivit Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor, datele disponibile în
prezent sprijina o administrare sigura si eficace a unei doze de rapel la trei luni de la
finalizarea seriei de vaccinare primara.
Prin urmare, pentru a se evita masurile divergente si perturbatoare, este necesar sa se
stabileasca, în scopul calatoriei, o perioada standard de acceptare de 270 de zile pentru
certificatele de vaccinare care indica finalizarea seriei de vaccinare primara. In felul acesta
se tine seama de orientarile Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor privind
administrarea dozelor de rapel cu începere de la sase luni dupa finalizarea seriei de
vaccinare primara si se prevede o perioada suplimentara de trei luni care sa asigure
posibilitatea de adaptare a campaniilor nationale de vaccinare si accesul cetatenilor la
administrarea dozelor de rapel. Pentru a asigura o abordare coordonata, statele membre
nu ar trebui sa accepte certificatele de vaccinare care indica finalizarea seriei de vaccinare
primara daca au trecut mai mult de 270 de zile de la administrarea dozei indicate în aceste
certificate. In acelasi timp si pentru a asigura o abordare coordonata, statele membre nu
ar trebui sa prevada, în scopul calatoriei, o perioada de acceptare mai scurta de 270 de
zile. In decursul acestei perioade standard de acceptare, statele membre ar trebui sa
accepte în continuare certificatele de vaccinare care indica finalizarea seriei de vaccinare
primara, chiar daca la nivel national administreaza deja doze de rapel.
Statele membre trebuie sa ia imediat toate masurile necesare pentru a asigura
disponibilitatea vaccinarii si accesul la aceasta pentru categoriile de populatie ale caror
certificate de vaccinare eliberate anterior se apropie de limita perioadei standard de
acceptare, respectand pe deplin deciziile nationale privind ordinea de prioritate a
diferitelor categorii de populatie în ceea ce priveste punerea la dispozitie a vaccinurilor,
în functie de politicile nationale si de situatia epidemiologica. Statele membre ar trebui,
de asemenea, sa informeze cetatenii cu privire la perioada standard de acceptare si cu
privire la necesitatea de a obtine doze de rapel.
Perioada standard de acceptare de 270 de zile trebuie sa se aplice certificatelor care
indica finalizarea seriilor de vaccinare primara, fie ca este vorba de un ciclu primar cu
doza unica, de serii primare de doua doze sau, în conformitate cu strategia de vaccinare a
statului membru de vaccinare, de o singura doza primara de vaccin cu doua doze în urma
unei infectari anterioare cu SARS-CoV-2. Aceasta ar trebui sa se aplice tuturor
certificatelor de vaccinare, si anume, indiferent de vaccinul împotriva COVID-19 indicat
în certificat.
Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2288
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https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-assessment-further-emergence-omicron-18th-risk-assessment
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