
Grup populațional

Recomandări provizorii OMS/SAGE și Agenția Europeană a Medicamentului pentru vaccinurile

PFIZER BioNTech
(COMINARTY/ TOZINAMERAN)

MODERNA
SPIKEVAX (anterior COVID-19 

VACCINE   MODERNA)

ASTRAZENECA OXFORD
VAXZEVRIA (anterior COVID-19 

VACCINE ASTRA ZENECA)

JANSSEN
JOHNSON & JOHNSON’S/ 

JANSSEN COVID-19 VACCINE

Persoane cu 
antecedente de 
alergii severe la 
orice componentă a 
vaccinului

NU SE VACCINEAZĂ

Persoanele fără antecedente 
care dezvoltă o reacție alergică 
severă la prima doză de vaccin, 
nu trebuie să primească a doua 
doză.

NU SE VACCINEAZĂ

Persoanele fără antecedente 
care dezvoltă o reacție alergică 
severă la prima doză de vaccin, 
nu trebuie să o primească a 
doua doză.

NU SE VACCINEAZĂ

Persoanele fără antecedente 
care dezvoltă o reacție 
alergică severă la prima 
doză de vaccin COVID-19, 
nu trebuie să o primească a 
doua.

NU SE VACCINEAZĂ

Persoane vârstnice SE VACCINEAZĂ 

Vaccinarea este recomandată 
fără o limită superioară de 
vârstă.

SE VACCINEAZĂ 

Vaccinarea este recomandată 
fără o limită superioară de 
vârstă.

SE VACCINEAZĂ SE VACCINEAZĂ

Copii și adolescenți Nu se vaccinează copii cu vârsta  
sub 12 ani.

Nu se vaccinează copii cu vârsta 
sub 12 ani.

Nu se vaccinează copii și 
adolescenți cu vârsta sub 18 
ani.

Nu se vaccinează copii și 
adolescenți cu vârsta sub 18 
ani.

Vaccinarea împotriva COVID-19 pentru grupuri 
populaționale specifice

Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății - Grupul consultativ strategic de experți în imunizare SAGE1

1Organizația Mondială a Sănătății - Grupul consultativ strategic de experți în imunizare (SAGE), 15 iunie 2021 (Pfizer, Moderna, Janssen), repectiv 30 iulie (AstraZeneca): https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-
experts-on-immunization/covid-19-materials

https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials


Femeile gravide1 Vaccinarea este recomandată 
când beneficiile vaccinării depă-
șesc riscurile potențiale.

Dovezile existente arată că feme-
ile însărcinate, având COVID-19 
(în trimestrul II-III), prezintă un 
risc mai mare de forme severe 
comparativ cu alte femei de vâr-
stă reproductivă. COVID-19 în 
timpul sarcinii a fost asociat de 
asemenea cu un risc crescut de 
naștere prematură și de nou-năs-
cuți care necesită terapie intensi-
vă neonatală. Femeile gravide 
care au vârsta de peste 35 de ani 
sau care au un indice de masă 
corporală ridicat sau care au o 
comorbiditate existentă, cum ar 
fi diabetul sau hipertensiunea, 
prezintă un risc deosebit de for-
me severe ale bolii COVID-19.

Vaccinarea este recomandată 
când beneficiile vaccinării depă-
șesc riscurile potențiale.

Dovezile existente arată că femei-
le însărcinate, având COVID-19 (în 
trimestrul II-III), prezintă un risc 
mai mare de forme severe compa-
rativ cu alte femei de vârstă repro-
ductivă. COVID-19 în timpul sarci-
nii a fost asociat de asemenea cu 
un risc crescut de naștere prema-
tură și de nou-născuți care nece-
sită terapie intensivă neonatală. 
Femeile gravide care au vârsta de 
peste 35 de ani sau care au un in-
dice de masă corporală ridicat sau 
care au o comorbiditate existentă, 
cum ar fi diabetul sau hipertensi-
unea, prezintă un risc deosebit de 
forme severe ale bolii COVID-19.

Vaccinarea este recomandată 
doar când beneficiile vaccinării 
depășesc riscurile potențiale2. 

Dovezile existente arată că feme-
ile însărcinate, având COVID-19 
(în trimestrul II-III), prezintă un 
risc mai mare de forme severe 
comparativ cu alte femei de vâr-
stă reproductivă. COVID-19 în 
timpul sarcinii a fost asociat de 
asemenea cu un risc crescut de 
naștere prematură și de nou-năs-
cuți care necesită terapie inten-
sivă neonatală. Femeile gravide 
care au vârsta de peste 35 de ani 
sau care au un indice de masă 
corporală ridicat sau care au o 
comorbiditate existentă, cum ar 
fi diabetul sau hipertensiunea, 
prezintă un risc deosebit de for-
me severe ale bolii COVID-19.

Vaccinarea este recomandată doar 
când beneficiile vaccinării depășesc 
riscurile potențiale.

Dovezile existente arată că femeile 
însărcinate, având COVID-19 (în tri-
mestrul II-III), prezintă un risc mai 
mare de forme severe comparativ 
cu alte femei de vârstă reproduc-
tivă. COVID-19 în timpul sarcinii a 
fost asociat de asemenea cu un risc 
crescut de naștere prematură și de 
nou-născuți care necesită terapie 
intensivă neonatală. Femeile gra-
vide care au vârsta de peste 35 de 
ani sau care au un indice de masă 
corporală ridicat sau care au o co-
morbiditate existentă, cum ar fi di-
abetul sau hipertensiunea, prezin-
tă un risc deosebit de forme severe 
ale bolii COVID-19.

Femeile care  
alăptează

SE VACCINEAZĂ

Eficacitatea vaccinului se aș-
teaptă să fie similară la femeile 
care alăptează, ca la orice alt 
adult. 

Nu se întrerupe alăptarea după 
vaccinare.

SE VACCINEAZĂ

Eficacitatea vaccinului se așteap-
tă să fie similară la femeile care 
alăptează, ca la orice alt adult. 

Nu se întrerupe alăptarea după 
vaccinare.

SE VACCINEAZĂ

Eficacitatea vaccinului se așteap-
tă să fie similară la femeile care 
alăptează, ca la orice alt adult. 

Nu se întrerupe alăptarea după 
vaccinare.

SE VACCINEAZĂ

Eficacitatea vaccinului se așteaptă 
să fie similară la femeile care alăp-
tează, ca la orice alt adult. 

Nu se întrerupe alăptarea după 
vaccinare.

1 Pentru a sprijini femeile însărcinate să evalueze corect beneficiile vaccinării, trebuie să li se ofere informații despre riscurile bolii COVID-19 în timpul sarcinii, beneficiile vaccinării și limitările actuale ale datelor 
de siguranță. Nu se recomandă testarea sarcinii înainte de vaccinare. Nu se recomandă întârzierea sarcinii din cauza vaccinării.

2 În Marea Britanie, se recomandă vaccinarea gravidelor cu vaccinuri anti-COVID-19 de tip ARNm acolo unde acestea sunt disponibile https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-06-30-
coronavirus-covid-19-vaccination-in-pregnancy.pdf

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-06-30-coronavirus-covid-19-vaccination-in-pregnancy.pdf
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-06-30-coronavirus-covid-19-vaccination-in-pregnancy.pdf


Persoane cu afec-
țiuni medicale 
asociate cu risc de 
formă severă a bolii 
COVID-19 

SE VACCINEAZĂ SE VACCINEAZĂ SE VACCINEAZĂ SE VACCINEAZĂ

Persoane 
imunocompromise

Persoane cu boli 
autoimune 

Pacienți oncologici

Persoanele HIV 
pozitiv

POT FI VACCINATE.  
Este posibil însă ca răspun-
sul imun să fie mai redus, 
iar datele privind siguranța 
sunt limitate.
Informarea asupra eficacită-
ții și siguranței și consilierea 
sunt recomandate.

POT FI VACCINATE.  
Este posibil însă ca răspun-
sul imun să fie mai redus, 
iar datele privind siguranța 
sunt limitate.
Informarea asupra eficacită-
ții și siguranței și consilierea 
sunt recomandate.

POT FI VACCINATE,  
mai ales daca fac parte din 
grupurile prioritare (reco-
mandate de OMS). 
Este posibil ca răspunsul 
imun să fie mai redus. 
Informarea asupra eficaci-
tății și siguranței și consilie-
rea sunt recomandate.

POT FI VACCINATE.  
E posibil ca răspunsul imun 
să fie mai redus, iar date-
le privind siguranța sunt 
limitate.
Informarea asupra eficacită-
ții și siguranței și consilierea  
sunt recomandate.

Persoane care au 
avut COVID-19 simp-
tomatic sau asimp-
tomatic

SE VACCINEAZĂ  
(DUPĂ 3 LUNI)
Testarea pentru infecția an-
terioară nu este necesară/
recomandată.

SE VACCINEAZĂ 
(DUPĂ 3 LUNI)
Testarea pentru infecția ante-
rioară nu este necesară/reco-
mandată 

SE VACCINEAZĂ 
Testarea pentru infecția an-
terioară nu este necesară/
recomandată

SE VACCINEAZĂ 
Testarea pentru infecția an-
terioară nu este necesară/
recomandată

Persoane cu  CO-
VID-19 care au 
primit tratament cu 
anticorpi monoclo-
nali sau cu plasma 
de la donatori cu 
COVID-19 vindecați 

VACCINAREA TREBUIE 
AMÂNATĂ CU CEL PUȚIN 
90 DE ZILE.  
Nu există date privind 
siguranța sau eficacitatea 
vaccinării 

VACCINAREA TREBUIE 
AMÂNATĂ CU CEL PUȚIN 
90 DE ZILE.  
Nu există date privind 
siguranța sau eficacitatea 
vaccinării

VACCINAREA TREBUIE 
AMÂNATĂ CU CEL PUȚIN 
90 DE ZILE.  
Nu există date privind 
siguranța sau eficacitatea 
vaccinării

VACCINAREA TREBUIE 
AMÂNATĂ CU CEL PUȚIN 
90 DE ZILE.  
Nu există date privind 
siguranța sau eficacitatea 
vaccinării



Persoane care au 
o formă activă de 
COVID 19 

VACCINAREA TREBUIE 
AMÂNATĂ.  
Nu există o recomandare 
fermă privind intervalul 
minim până la vaccinare.

VACCINAREA TREBUIE 
AMÂNATĂ. 
Nu există o recomandare 
fermă privind intervalul 
minim până la vaccinare.

VACCINAREA TREBUIE AMÂNATĂ.  
Persoanele cu infecție SARS-CoV-2 
confirmată prin test PCR pot întârzia 
vaccinarea timp de 6 luni.

VACCINAREA TREBUIE 
AMÂNATĂ.  
Nu există o recomandare 
fermă privind intervalul 
minim până la vaccinare.

Persoane cu o infec-
ție acută sau o boală 
febrilă acută (tem-
peratura mai mare 
de 38,5°C)

VACCINAREA TREBUIE 
AMÂNATĂ  
până când persoana devine 
afebrilă.

VACCINAREA TREBUIE 
AMÂNATĂ  
până când persoana devine 
afebrilă.

VACCINAREA TREBUIE AMÂNATĂ  
până când persoana devine afebrilă.

VACCINAREA TREBUIE 
AMÂNATĂ  
până când persoana 
devine afebrilă.

Cazuri particulare Un sindrom foarte rar de coagulare 
a sângelui (tromboză cu sindrom de 
trombocitopenie -TTS), a fost raportat 
la aproximativ 4 până la 20 de zile după 
vaccinare.  

Persoanelor care după prima doză de 
vaccin au prezentat TTS, nu trebuie să li 
se administreze a doua doză.

Nu se vaccinează persoanele care au 
experimentat anterior episoade de 
extravazare capilară (capillary leak 
syndrome-CLS). Au fost raportate cazuri 
foarte rare de sindrom CLS în primele 
zile după vaccinare (un caz la peste 5 
milioane de doze). Unele persoane au 
avut istoric medical de CLS. 

Un sindrom foarte 
rar de coagulare a 
sângelui, descris ca 
tromboză cu sindrom 
de trombocitopenie 
(TTS), a fost raportat la 
aproximativ 3 până la 
15 zile după vaccinarea 
cu vaccinul produs de 
Janssen, (28 de cazuri 
de TTS din 8 milioane de 
doze administrate în SUA)

Identificarea timpurie 
a TTS este importantă 
pentru a iniția un 
tratament adecvat.


