
R O M A N I A  

M U N I C I P I U L   A L E X A N D R I A

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728

E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                         
Nr. 22335/16.03.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

cu privire la desființarea Centrului de Vaccinare Comunitar –A – dar și Centrul de Vaccinare 
Comunitar – B –, punctele fixe de vaccinare împotriva COVID-19, situate în Alexandria, str. 1 Mai, nr. 

107, fosta Școală Gimnazială nr. 6 Alexandria 

Vă aducem la cunoștință, ca urmare a Deciziei nr. 54/ 14.03.2022, comunicată de către 
Direcția de Sănătate Publică Teleorman, faptul că începând cu data de 15.03.2022 s-au desființat 
Centrul Comunitar de Vaccinare – A – Fix împotriva COVID-19, situat în str. 1 Mai, nr. 107, fosta Școală 
Gimnazială nr. 6 Alexandria, județul Teleorman și Centrul Comunitar de Vaccinare – B – Fix împotriva 
COVID-19, situat în str. 1 Mai, nr. 107, fosta Școală Gimnazială nr. 6 Alexandria, județul Teleorman.

Prin urmare, Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 
139, jud. Teleorman, va prelua sarcina privind distribuirea tichetelor de vaccinare pentru persoanele 
care s-au vaccinat cu schema completă de vaccinare, în perioada 03 septembrie 2021 – 14 martie 2022, 
ca urmare a celor expuse mai sus. 

Precizăm, pe această cale, faptul că D.A.S. Alexandria va elibera 2184 tichete de vaccinare.

Rugăm toți cetățenii care se vor prezenta la Direcția de Asistență Socială Alexandria, în vederea 
ridicării tichetelor de vaccinare, să prezinte CARTEA DE IDENTITATE (C.I.), cu excepția minorilor care 
vor prezenta certificatul de naștere, dar și o COPIE XEROX de pe ADEVERINȚA DE VACCINARE. 
Menționăm totodată că certificatele digitale nu vor fi acceptate, doar adeverințele de vaccinare eliberate 
de către Centrele de Vaccinare.

Programul privind eliberarea tichetelor de vaccinare:

LUNI – JOI: 09:00 – 16:00;

VINERI: 09:00 – 12:00.

Vă prezentăm mai jos situația dozelor administrate până în prezent la punctele fixe de 
vaccinare împotriva COVID-19, respectiv la Centrul de Vaccinare Comunitar – A – dar și la Centrul de 
Vaccinare Comunitar – B – ambele situate în Alexandria, str. 1 Mai, nr. 107 la fosta Școală Gimnazială
nr. 6 Alexandria.
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ÿ Astfel, potrivit situației prezentată la data de 14.03.2022, la Centrul de Vaccinare 
Comunitar – A – Fix împotriva COVID-19, situat în str. 1 Mai, nr. 107, fosta Școală 
Gimnazială nr. 6 Alexandria, județul Teleorman, s-au administrat 3 doze de Pfizer 
Pediatric în ultimele 24 de ore.

Totalul de doze administrate în centrul de vaccinare mai sus-menționat, potrivit datelor 
comunicate, raportate la data de 14.03.2022, sunt astfel:

DOZA 1:

- PFIZER – 17646;

- PFIZER PEDIATRIC – 17;

- MODERNA – 353;

- ASTRAZENECA – 59;

- JANSSEN – 1328.

Prin urmare, pentru doza I s-au utilizat 19403 doze de vaccin.

DOZA a II-a 

- PFIZER – 16408;

- PFIZER PEDIATRIC – 14;

- MODERNA – 350;

- ASTRAZENECA – 47;

- JANSSEN – 25.

Prin urmare, pentru doza II s-au utilizat 16844 doze de vaccin.

DOZA a III-a

- PFIZER – 7449;

Prin urmare, pentru doza III s-au utilizat 7449 doze de vaccin.

Astfel, numărul total de doze administrate de vaccin împotriva COVID-19 este de 43696 doze, 
din care 3 doze în ultimele 24 de ore, raportate la data de 14.03.2022.

ÿ La Centrul de Vaccinare Comunitar – B – Fix împotriva COVID-19, situat în str. 1 Mai, nr. 
107, fosta Școală Gimnazială nr. 6 Alexandria, județul Teleorman s-au administrat 15 doze 
de Pfizer raportate la data de 14.03.2022, în ultimele 24 de ore, după cum urmează:

DOZA I – 2;

DOZA a II-a – 6;

DOZA a III-a – 7. 



Totalul de doze administrate în centrul de vaccinare mai sus-menționat, potrivit datelor 
comunicate și raportate la data de 14.03.2022, sunt astfel:

DOZA 1:

- PFIZER – 4866;

- MODERNA – 225;

- JANSSEN – 59.

Prin urmare, pentru doza I s-au utilizat 5150 doze de vaccin.

DOZA a II-a 

- PFIZER – 5765;

- MODERNA – 226;

- JANSSEN – 8.

Prin urmare, pentru doza a II-a s-au utilizat 5999 doze de vaccin.

DOZA a III-a

- PFIZER – 2372;

- MODERNA – 1143;

Prin urmare, pentru doza a III-a s-au utilizat 3515 doze de vaccin.

Astfel, numărul total de doze administrate de vaccin împotriva COVID-19 este de 14664 doze, 
din care 15 doze în ultimele 24 de ore, raportate la data de 14.03.2022.

Totodată, precizăm faptul că nu au fost înregistrate reacții adverse la punctele fixe de vaccinare 
împotriva COVID-19, situate în Alexandria, str. 1 Mai, nr. 107, fosta Școală Gimnazială nr. 6 Alexandria, 
potrivit datelor comunicate de către reprezentanții legali, medici coordonatori, din cadrul centrelor 
de vaccinare.
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