ECDC și EMA actualizează recomandările privind
dozele de rapel (booster) suplimentare ale vaccinurilor ARNm COVID-19
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Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și Agenția Europeană a
Medicamentului (EMA) recomandă ca a doua doză de rapel de vaccinuri ARNm COVID-19
să fie luată în considerare pentru persoanele între 60 și 79 de ani și pentru persoanele cu
afecțiuni care determină un nivel ridicat de risc de boală severă.
În aprilie 2022, ambele agenții au recomandat ca persoanele cu vârsta peste 80 de ani să fie
luate în considerare pentru un al doilea rapel. Cu toate acestea, agențiile au remarcat la acea
vreme că ar putea fi necesar să se ia în considerare al doilea rapel la persoanele între 60 și 79
de ani și la persoanele vulnerabile de orice vârstă, dacă a existat o reapariție a infecțiilor.

Al doilea booster pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani și peste și persoanele
vulnerabile *
Întrucât un nou val se desfășoară în prezent în Europa, cu rate în creștere ale internărilor în
spitale și în unitățile de terapie intensivă (UTI), este esențial ca autoritățile de sănătate publică
să ia în considerare acum persoanele între 60 și 79 de ani, precum și persoanele vulnerabile de
orice vârstă pentru un al doilea rapel (booster). . Acesta ar putea fi administrat la cel puțin patru
luni după cel precedent, cu accent pe persoanele care au primit un rapel anterior cu mai mult
de 6 luni în urmă. Vaccinurile autorizate în prezent continuă să fie foarte eficiente în reducerea
spitalizărilor cu COVID-19, a bolilor severe și a deceselor în contextul variantelor emergente
de SARS-CoV-2.
Stella Kyriakides, comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară a declarat că
„Vaccinurile noastre împotriva COVID-19 funcționează și oferă niveluri bune de protecție
împotriva bolilor severe și a spitalizării. Cu cazurile și spitalizările crescând din nou pe măsură
ce intrăm în perioada de vară, îndemn pe toată lumea să se vaccineze și să-și administreze
booster cât mai repede posibil. Nu există timp de pierdut.
„Facem apel la statele membre să lanseze imediat al doilea rapel (booster) pentru toți cei peste
60 de ani, precum și pentru toate persoanele vulnerabile și îndemn pe toți cei eligibili să vină
să se vaccineze. Așa ne protejăm pe noi înșine, pe cei dragi și populațiile noastre vulnerabile.”
„În prezent, observăm o creștere a ratei de notificare a cazurilor de COVID-19 și o tendință de
creștere a internărilor și a gradului de ocupare în spitale și în UTI în mai multe țări, determinată
în principal de subvarianta BA 5 a Omicron”, a spus dr. Andrea Ammon, directorul ECDC.
„Acest lucru semnalează începutul unui nou val de COVID-19, răspândit în întreaga Uniune
Europeană. Există încă prea multe persoane cu risc de infecție severă cu COVID-19 pe care

trebuie să le protejăm cât mai curând posibil. Trebuie să le reamintim oamenilor importanța
vaccinării de la prima injecție până la al doilea rapel (booster). Trebuie să începem astăzi.
„Ne așteptăm ca adulții de 60 de ani și peste și populațiile vulnerabile din punct de vedere
medical să aibă nevoie de o a doua doză de booster. Acestea sunt grupurile cele mai expuse
riscului de boală severă și acordarea unui al doilea rapel acestor grupuri acum va evita un număr
semnificativ de spitalizări și decese din cauza COVID-19.
„Sunt conștientă că este nevoie de un efort semnificativ din partea autorităților de sănătate
publică și a societății în general pentru a atinge acest obiectiv. Dar acum, la începutul unui nou
val, este momentul să facem un efort suplimentar. Avem mai multe vaccinuri sigure și eficiente
disponibile, iar fiecare infecție cu COVID-19 prevenită acum este o viață potențial salvată.”

Al doilea booster pentru publicul larg
În prezent, nu există dovezi clare care să susțină administrarea unei a doua doze de rapel
(booster) persoanelor sub 60 de ani care nu prezintă un risc mai mare de boală severă. De
asemenea, nu există dovezi clare care să susțină administrarea timpurie a unui al doilea booster
lucrătorilor din domeniul sănătății sau celor care lucrează în unitățile de îngrijire pe termen
lung, cu excepția cazului în care aceștia sunt expuși unui risc ridicat.
Cu toate acestea, rezidenții din unitățile de îngrijire pe termen lung sunt susceptibili de a fi
expuși riscului de boală severă și ar trebui luați în considerare pentru doze de rapel, în
conformitate cu recomandările naționale.
ECDC și EMA au cerut autorităților de sănătate publică din UE să planifice rapeluri
suplimentare în timpul sezonului de toamnă și iarnă pentru persoanele cu cel mai mare risc de
boală severă, posibil combinând vaccinările împotriva COVID-19 cu cele pentru gripă.
Grupurile tehnice consultative naționale în materie de imunizare (NITAG) vor lua în cele din
urmă decizii la nivel național cu privire la cine ar trebui să primească al doilea rapel (booster),
ținând cont de situația din țările lor.

Vaccinuri adaptate
Cea mai recentă recomandare a ECDC/EMA vine pe fondul eforturilor de adaptare a
vaccinurilor pentru variantele de îngrijorare Omicron.
„Lucrăm în vederea unor posibile aprobări ale vaccinurilor adaptate în septembrie”, a spus
directorul executiv al EMA, Emer Cooke, menționând că „Comitetul nostru pentru
medicamente de uz uman evaluează în prezent datele pentru două vaccinuri adaptate”.
„Între timp, este important să luăm în considerare utilizarea vaccinurilor autorizate în prezent
ca al doilea rapel (booster) la persoanele care sunt cele mai vulnerabile. Vaccinurile autorizate
în UE continuă să fie eficiente în prevenirea spitalizărilor, a bolilor severe și a deceselor cauzate
de COVID-19, chiar dacă noi variante și subvariante continuă să apară.”
Ea a adăugat că „Autoritățile din UE lucrează îndeaproape cu Organizația Mondială a Sănătății
și cu partenerii internaționali la politicile privind vaccinurile adaptate”.

ECDC și EMA vor continua să evalueze îndeaproape datele emergente epidemiologice și cele
referitoare la eficacitatea vaccinurilor și își vor actualiza recomandările în consecință. Mai
multe detalii despre cele mai recente recomandări privind a doua doză de rapel (booster) sunt
disponibile în declarația comună ECDC/EMA (ECDC/EMA joint statement) .
___________________________________________________________________________
* Textul a fost actualizat la 13 iulie pentru a clarifica faptul că se referă și la doze booster pentru
persoanele care au 60 de ani și nu numai pentru cei peste 60 de ani.

