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Doamnei Maria Doaga 

Asociația Presei Independente 

e-mail: doagamaria909@gmail.com        
  

Stimată doamna Maria Doaga, 
 

Agenția Națională pentru Sănătate Publică a examinat solicitarea dvs. și vă 

comunică:  

Conform datelor disponibile ale OMS varianta Omicron XBB.1.5 este o 

subvariantă a Omicron care se înregistrează în 70 de țări, inclusiv în regiunea 

europeană. Pentru prima dată, această variantă a fost identificată în SUA, în luna 

septembrie 2022. În SUA varianta Omicron XBB.1.5 reprezintă 40,5% din toate 

cazurile de infecție cu COVID-19. 

Varianta Omicron XBB.1.5 este foarte contagioasă, a devenit dominantă după 

Alfa, Beta, Gamma și Delta, are o mutație în proteina Spike, se poate lega mai bine 

de proteine, se replică mai ușor și se răspândește mai repede. Noua tulpină nu 

dezvoltă forme mai grave ale infecției COVID-19, decât alte tulpini circulante. 

Vaccinarea cu schema completă și administrarea dozelor booster previn dezvoltarea 

formelor grave și severe și previn decesele. Referitor la potențiala legătură între 

vaccinul Pfizer și AVC nu dispunem în prezent de date confirmative sau infirmative. 

Vaccinurile anti-COVID-19 sunt concepute pentru a învăța sistemul imunitar 

să recunoască și să blocheze, în condiții de siguranță, virusul care cauzează COVID-

19, fiind „colacul de salvare” împotriva acestei infecții. În dependență de tipul 

vaccinului, imunitatea dobândită variază diferit de la 65% până la 95% (nici un 

vaccin dezvoltat până acum, nu oferă o protecție de 100%). De aceea, posibilitatea 

de infectare persistă la orice persoană, fie chiar și vaccinată. Doar că fiecare 

organism reacționează diferit la infecția cu virusul SARS-CoV-2 și boala are o 

evoluție clinică diferită: unii pot avea o formă asimptomatică sau ușoară, alte 

persoane pot face o formă severă, cu urmări grave pentru viață și sănătate. 

 

    Cu respect, 

Director          Nicolae JELAMSCHI 
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