
Romániai oltási stratégia a Covid-19 ellen  
Az oltáskampány stratégiáját a 2020/1031-es kormányhatározat szabályozza 
 
Az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a 
Nemzetvédelmi Minisztérium és alárendelt intézményei, a Belügyminisztérium és 
alárendelt intézményei, a minisztériumok és a központi közigazgatás egyéb 
szakosított szervei, valamint a helyi közigazgatási hatóságok feladata az oltáskampány 
lebonyolítása a stratégia szerint.  
Az oltásközpontok működését rendelet szabályozza, az Egészségügyi Minisztérium 

koordinálásával. A működést a fent említett intézmények és minisztériumok 
költségvetéséből fedezik. 
 
Az oltásstratégia célkitűzése a koronavírus elleni oltáshoz való hozzáférés biztosítása, 
a világjárvány visszaszorítása Románia területén. 
Az oltási folyamat megszervezéséért és koordinálásáért a Covid-19 Oltási 
Tevékenység Országos Koordinációs Bizottsága felel, a miniszterelnök irányításában. 
Helyi struktúrák, amelyek az oltáskampány megfelelő működését biztosítják: 

- prefektúra 

- a megyei irányító és koordináló központ (CJCCI) 

- a megyei közegészségügyi igazgatóság 

- a területi közigazgatási egységek (megyei tanácsok, polgármesteri hivatalok) 

- a magán és állami egészségügyi szolgáltatók 

A használt oltóanyagok rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével. 

Az oltási stratégia végrehajtása során figyelembe veszik a legfontosabb 
szempontokat: 

- az oltóanyag biztonságosságának szigorú követése 

- a lehetséges mellékhatások elemzésére és kártérítésére létrehozott jogi keret 

- az oltóközpontok jó működésének, valamint az oltóanyag helyes tárolási- és 

szállítási feltételeinek megteremtése  

- a közvélemény érthető, teljes körű és tényszerű tájékoztatása az oltással 

kapcsolatban. 

Az oltási folyamat követése egy internetes felületen keresztül történik, az 
Országos Elektronikus Oltási Nyilvántartás (RENV) keretében. Minden beoltott 
személy erről a platformról kapja az oltási igazolását. 
 
Mivel várhatóan az oltóanyagnak korlátozott lesz a hozzáférhetősége az oltási 
folyamat első szakaszában, ezért a lakosságot csoportokba rangsorolták, 
különböző kritériumok alapján: 
- egészségügyi személyzet 



- veszélyeztettek csoportja: 65 év fölöttiek, krónikus betegségben szenvedők, 

valamint más kulcsfontosságú, a társadalom megfelelő müködését biztosító 

területeken tevékenykedő személyzet  

- felnőtt lakosság.  

A lakosság beoltása a fent említett szakaszokban történik.  
 

Az első fázisban az egészségügyi személyzetet oltják be a munkahelyükön, illetve az 
oltási központokban, programálás szerint.  
A mások és harmadik fázisban elvégzendő oltásokra fix és mobil oltóközpontokat 
hoznak létre. Az oltásokat elektronikus előjegyzés alapján végzik az erre létrehozott 
portálon regisztrálva, vagy telefonon, illetve a családorvos segítségével. 
Speciális szervezést igényel az oltóanyagkészlet folyamatos biztosítása, valamint a 
speciális hőmérsékleten való tárolás és elosztás. Az Egészségügyi Minisztérium feltölti 
a regionális központoknak kiosztott készleteket a RENV platformra a felmért 
szükséglet alapján, és a központok kiosztják ezeket a területi oltóközpontoknak. Ez a 
platform küldi majd az automatikus emlékeztető üzenetet is az oltásprogramban 
résztvevőknek a második oltás időpontjáról.  
 
A lehetséges mellékhatások figyelemmel kísérése rövid távon történik, az oltás 

beadásától számított első 30 napban. A mellékhatások jelentése kötelező minden 
orvos számára, az észlelést követő 30 napon belül.  
 
Az oltási folyamat során keletkezett hulladékokat az oltó személyzet szakszerűen 
gyűjti és tárolja, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  
 
Az oltóközpontok engedélyezését, szervezését és működtetését az Egészségügyi 
Minisztérium, a Nemzetvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Közmunkák, 
Fejlesztés és Igazgatás Minisztérium közös rendelete szabályozza, kitérve a 
következőkre: 

- az oltóközpontok vezetése 

- az oltóközpontok struktúrája 

- az oltóközpontok általános működési szabályai 

- az oltásra érkezők által érintett pontok leírása az oltóközpontokban 

- az oltóközpontok helyiségeinek felszerelésére vonatkozó szabályok 

- az oltófelszerelés előírt tartalma 

- az oltóközpontok engedélyeztetése.  

 


