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Rafila recunoaste: Nici trecerea prin boala si
nici vaccinul nu mai opresc transmiterea Covid
Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a atras atentia ca in acest moment nici
trecerea prin boala si nici vaccinul nu mai opresc transmiterea COVID-19. De
asemenea, mai spune ministrul, cantitatile de vaccin pe care le avem la
dispozitie acum si posibilitatea de a le vinde si de a le dona nu mai exista in
acest moment, relateaza stiripesurse.
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„Da, in Germania sunt foarte multe cazuri. Sa vedem ce se va intampla. Acum, tabloul
epidemiologic nu e chiar similar intre Germania si Romania”, a spus Alexandru Rafila la Romania
TV, dupa ce a fost intrebat despre cresterea numarului de infectii COVID-19 in Germania, care
se confrunta chiar si cu 100.000 de cazuri pe zi.
„La noi am avut cateva valuri mai intense de imbolnavire. Problema este generata de faptul canici
trecerea prin boala si nici vaccinul nu mai opresc transmiterea si nici chiar combinatia dintre cele
doua. in cazul meu, m-am infectat, apoi mi-am facut trei doze de vaccin. Astfel de persoane se
pot imbolnavi pentru catransmisibilitatea care era initial oprita de vaccin in momentul de fata nu
mai este influentata decat in mica masura.
Ce s-a remarcat in Germania si in alte tari unde sunt multe cazuri este ca formele grave sunt
destul de putine. De asta se recomanda mai degraba protejarea persoanelor vulnerabile, decat
masuri in randul populatiei”, a declarat dr. Alexandru Rafila, in direct emisiunea „Punctul Culminant”

de la Romania TV.
„Deocamdata nu le primim, dar le trebuie sa le platim pentru ca contractul stipuleaza nevoia, in
cazul in care ele vor fi pastrate la producator, este o situatie care impune asumarea platii acestor
vaccinuri.
Problema am discutat-o si la Comisia Europeana acum o saptamana si opinia tuturor a fost ca
cel putin pentru dozele alocate anului 2023 trebuie sa existe o solutie pentru ca nu putem sa tot
primim un produs care nu are utilitate intr-un anumit moment.
Speram sa apara o noua formula a vaccinului, sa convingem cat mai multe persoane sa se
vaccineze cu o eventuala doza suplimentara, dar oricum cantitatile pe care le avem la dispozitie
si posibilitatea de a le vinde si de a le dona nu mai exista in acest moment, inclusiv mecanismul
ONU COVAX nu mai primeste vaccinuri pentru donatie”, a mai precizat ministrul Sanatatii.
intrebat cum poate fi intrerupt contractul de furnizare a vaccinurilor anti-COVID, Alexandru Rafila
a explicat ca acordul a fost incheiat intre Comisia Europeana si producatorii de vaccinuri.
„Demersul nu poate sa fie juridic deoarece contractul nu este semnat de Romania. Sunt negocieri
intre Comisia Europeana si de producator. Noi practic suntem beneficiarii unor cantitati de vaccin
rezultate in urma comenzii pe care o facem noi sau alt stat.
Nu au fost niste contracte care sa fie prea flexibile din punctul asta de vedere si trebuie foarte
multa bunavointa din partea furnizorilor pentru ca aceste contracte sa fie renegociate si nu doar
amanate. Nu am participat la incheierea acestor contracte. Era bine sa gasim poate niste clauze
care sa apere interesele statelor membre”, a concluzionat Rafila.
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