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Precizări pentru cei care doresc să se vaccineze cu doza a III-a (booster), în conformitate 
cu decizia Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea 
împotriva COVID-19 (CNCAV). 
 
 

1. Vaccinarea se realizează cu unul dintre vaccinurile Pfizer sau Moderna, în centrele 
de vaccinare care administrează cele două tipuri de vaccin. 

 
2. Sunt două condiții pentru vaccinarea cu doza de rapel (booster): 

1) Două doze da vaccin administrate; 
2) Să fie trecute 180 de zile de la a doua doză. 

 
3. Doza 3 este ferm recomandată: 

 persoanelor cu risc mare de dezvoltare a unor forme severe – persoane 
vulnerabile: cei peste 65 de ani, cu boli cronice (indiferent de vârstă), 
persoanele din centrele medico-sociale și alte categorii vulnerabile prevăzute 
în strategia națională de vaccinare; 

 persoanelor cu risc mare de expunere: personal medico-social și din 
învățământ. 
 

4. Accesul la vaccinare este permis și altor categorii populaționale, care au cel puțin 
6 luni de la administrarea dozei 2 de vaccin, indiferent dacă au istoric de trecere 
prin boală. 
 

5. Doza de rapel se va efectua numai cu vaccinurile pe bază de ARN mesager, 
indiferent de schema inițială. Astfel persoanele vaccinate cu Astra Zeneca vor 
primi doza 3 cu unul din vaccinurile produse de companiile Pfizer&BioNTech sau 
Spikevax (Moderna). 

 
Având în vedere că în România imunizarea cu Johnson@Johnson a început la 
data de 4 mai, pentru persoanele imunizate cu acest vaccin nu este necesară, la 
acest moment, administrarea dozei de rapel. Detaliile privind această 
recomandare vor fi stabilite în perioada următoare, pe măsură ce vor fi 
disponibile noi date științifice. 
 

6. Programarea persoanelor pentru administrarea dozei 3 se va realiza prin 
prezentarea directă în centrele de vaccinare sau prin intermediul platformei naționale 
de programare la vaccinare. 

 
Beneficiarii vor primi adeverințe de vaccinare unde va fi specificată schema de   
vaccinare, cu menționarea celor trei doze efectuate. 
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7. Comitetul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA/CHMP) a concluzionat că o 
doză suplimentară de vaccin împotriva COVID-19 cu serurile produse de 
Pfizer&BioNTech și Spikevax/Moderna poate fi administrată persoanelor cu sistem 
imunitar grav slăbit, la cel puțin 28 de zile de la a doua doză. 
 
Recomandarea vine după ce studiile au arătat că o doză suplimentară din aceste 
vaccinuri a crescut capacitatea de a produce anticorpi împotriva virusului care provoacă 
COVID-19 la pacienții cu transplant de organe cu sistem imunitar slăbit. Este de așteptat 
ca doza suplimentară să mărească semnificativ protecția împotriva COVID-19 la cel 
puțin uni pacienți.  


