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Asigurarea accesului tuturor categoriilor de

persoane la programarea pentru vaccinare �i
buna desfa�urare a Campaniei de vaccinare
pentru combaterea infectiilor COVID-19
de DSP Tulcea · 19.01.2021
INFORMARE pentru asigurarea accesului tuturor categoriilor de persoane la
programarea pentru vaccinare �i pentru buna desf'�urare a Campaniei de vaccinare pentru
combaterea infectiilor COVID-19, Directia de Sanatate Publicii Tulcea face urmatoarele
precizari cu privire la centrul de suport Call Center pus la dispozitia cetiitenilor judetului Tulcea,
cu nurnarul unic de apel 021.414.44.40.
Astfel, in cadrul activitatilor de suport desfa�urate de angajatii Directiei de Sanatate Publica
�i ai Ministerului Apararii Nationale, precum �i in stransa colaborare cu Serviciul de
Telecomunicatii Speciale, facem urmiitoarele precizari:
•
•

se va asigura sprijin telefonic la numarul mentionat, in vederea programarii la vaccinare,
pentru personalul medical care nu apartine unitatilor medicale implicate in faza de
vaccinare �i care se adreseaza exclusiv angajatilor acestora.
se va asigura sprijin telefonic in vederea planificarii la vaccinare pentru restul
categoriilor de personal mentionate in strategia de vaccinare, in ordinea stabilita de
aceasta. Aceasta planificare se va putea realiza, utilizand apelul la numarul unic
021.414.44.40, unde terminatia 40 reprezinta codul judetului Tulcea. Astfel, orice
cetatean poate avea acces la servicii de inforrnare, respectiv planificare la vaccinare.

Inforrnatiile utile privind campania de vaccinare cat �i programarea efectiva pentru vaccinare
se pot obtine interactionand cu platforrna de Call Center 021. 414.44.40 accesand categoriile de
interes din zona Vaccinare (disponibila pe tasta 1).
Conform Comitetului National de coordonare a activitiitilor privind vaccinarea impotriva
COVID-19, inscrierile se pot realiza individual, direct in platforma, fie prin apelarea call center
elor, prin medicii de familie, precum �i prin personalul din directiile de asistenta sociala ale
consiliilor locale.

Prin urmare, fiecare persoana se poate inscrie pe platforma alegand una dintre modalitatile
corespunziitoare categoriei din care face parte, dupii cum urmeaza:
•

pentru etapa 2 - Popula{ia cu grad ridicat de rise ,$i lucratori care desfo,$oara
fn domenii-cheie. esenfiale - inscrierile se pot realiza astfel:

activitati

o
o

Prin intermediul angajatorului, pentru personalul care desfa�oara activitati in
domenii cheie, esentiale;
Individual, direct pe platforma informatica, pentru persoanele care au varsta
peste 65 de ani (aplicatia confirma varsta prin verificarea CNP-ului introdus la
inregistrare );

