
 

 

 

10.03.2016 

COMUNICAT DE PRESĂ 

În data de 1 martie 2016, OMS a făcut publică decizia de extindere cu 

încă 3 luni a Urgenței de Sănătate Publică de Importanța Internațională (USPII) 

privind pericolul de răspândire a virusului polio sălbatic și/sau derivat din 

vaccin. 

În acest context, măsurile luate la nivel național pentru vaccinarea 

restanțierilor, întărirea supravegherii cazurilor de PAF (paralizie acută flască) și 

a circulației de enterovirusuri în apele reziduale, rămân în vigoare. 

În ceea ce privește vaccinarea persoanelor care călătoresc din/spre țările 

afectate de circulația virusurilor polio, este obligatorie vaccinarea persoanelor 

care călătoresc spre Afganistan, Camerun, Etiopia, Guineea Ecuatorială, 

Irak, Israel, Laos, Madagascar, Mali, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Siria, 

Somalia și Ucraina.  

Pentru cetățenii care nu au fost vaccinați anti polio în ultimele 12 luni, 

vaccinarea se va face cu 4 săptămâni înaintea călătoriei sau în cazuri de urgență 

chiar înaintea acesteia.    Vaccinarea va fi notificată pe certificatul internațional 

de vaccinări și va însoți documentele de călătorie. 

De asemenea, este obligatorie vaccinarea persoanelor care călătoresc din 

Afganistan, Nigeria, Pakistan și Somalia. Subliniem ca aceste persoane nu au 

dreptul să părăsească teritoriul  țărilor mentionate, indiferent de punctul de 

frontieră (rutier, naval, aerian), fără documentele prin care se atestă vaccinarea 

anti poliomielita; autoritățile lor de graniță au dreptul să interzică plecarea.  

Pentru evitarea acestor situații, cetățenilor din țările respective, care 

solicită viza pentru România, li se va cere certificatul de vaccinări internaționale 

pe care este notificată vaccinarea anti polio. 

Lista țărilor pentru care se cere vaccinarea anti polio se actualizează 

periodic de către OMS după primirea rapoartelor din țările respective. 

NOTA:Cetatenii interesati pot consulta Lista cabinetelor de 

vaccinologie pe site-ul  Centrului Național de Supraveghere și Control al 
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Bolilor Transmisibile www.cnscbt.ro, la rubrica sfaturi pentru călători, dar și 

pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Bihor www.dspbihor.ro.  
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