INDICAZIONI PRATICHE PER LE FAMIGLIE CIRCA L’OBBLIGO VACCINALE
PER L’ANNO SCOLASTICO/EDUCATIVO 2017/2018
INDICAȚII PRACTICE PENTRU FAMILII CU PRIVIRE LA VACCINAREA OBLIGATORIE
PENTRU ANUL ȘCOLAR / EDUCAȚIONAL 2017/2018

Decretul-decret-lege 7 iunie 2017, nr. 73, convertit cu modificări prin lege în 31 iulie 2017, nr. 119, intervenind
asupra obligatorietǎții și extinderii acoperirii vaccinale, aduce la zece1 numărul de vaccinări obligatorii și gratuite
pentru minori cu vârste cuprinse între zero și șaisprezece ani (adică 16 ani și 364 de zile), inclusiv minorii
neînsoțiți pentru aceeași clasă în funcție de vârstă, pe baza informațiilor specifice conținute în Calendarul național
de vaccinare valabil în anul de naștere propriu, după cum urmează
• Anti-poliomielita;
• Anti-difteric
• Anti-tetanos
• Anti-hepatita B
• Anti-pertussis

• Anti-Haemophilus influenzae tip B
• Anti-rujeolă
• Anti-rubeolă
• Anti-oreion
• Anti-varicela (numai pentru cei născuți din
1/1/2017)

Legea 119/2017 prevede ca minorul să fie în regulă în cazul în care:
 a efectuat vaccinările prevăzute în calendarul național de vaccinare în funcție de vârstă
 este scutit/ǎ de una sau mai multe vaccinări pentru o boală anterioară (imunizare naturalǎ2)
 este scutit/ǎ din motive de sănătate temporar sau definitiv
 chiar dacǎ nu a completat ciclul de vaccinare, a început parcursul de recuperare a vaccinărilor, a
dovedit prin efectuarea unei programări la centrul de vaccinare.
Pentru a simplifica procedurile USR, ANCI și Unitǎțile Sanitare USL Toscana au semnat la 24 august
2017 un acord pentru următoarea procedură:
Instituțiile de învățămînt și servicii educaționale vor prevedea la transmiterea listelor cu cele înscrise și
cei înscriși competenți pe teritoriul ASL până la 31 august 2017;
2) ASL va proceda pentru a verifica starea de vaccinare a tuturor înscriși/e și se va activa prin contactarea
familiilor, pentru cei care vor rezulta cǎ nu sunt în regulǎ, pentru regularizarea acestora (a se vedea
Circulara nr. 25233 din 16.8.2017 a Ministerului Sănătății )
3) La finalizarea parcursului de mai sus ASL va comunica școlilor și instituțiilor de învățământ interesate
numele înscriseilor și înscrișilor care nu sunt în regulă pentru determinarea ulterioară a cazului.
1)

În așteptarea investigațiilor, frecvența tuturor înscriseilor și înscrișilor continuă conform modalitǎților obișnuite..

1
 În convertirea în lege a decretului guvernamental nu mai sunt obligatorii, dar sunt foarte recomandate și pentru aceasta sunt
oferite în mod activ și gratuit din partea ASL vaccinările anti-meningococic C, anti-meningococic B, anti-pneumococic, antirotavirus

2


Numai pentru rugeolǎ, oreion, rubeolă și hepatită B care conferă imunitate permanentă

