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ÎNTREBARE 
24 martie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 

Obiectul întrebării: Ministerul Sănătății a achiziționat teste Covid-19, non-invazive, pe 

bază de salivă? 

 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Potrivit declarațiilor din spațiul public ale ministrului Educației, domnul Sorin-Mihai 

Cîmpeanu, din data de 8 februarie a.c., în școlile din România s-au efectuat doar 19.000 de 

teste antigen dintr-un total de 1.850.000.  

Motivele pentru care în școli s-au efectuat doar 1,02% din testele puse la dispoziție de către 

Ministerul Sănătății țin exclusiv de lipsa cabinetelor medicale și a personalului medical în toate 

unitățile de învățământ, dar și de refuzul părinților de a-și expune copiii la efectuarea de teste 

antigen invazive - nazofaringiene și orofaringiene.  

Pentru prelevarea exsudatului nazofaringian se introduce tamponul în narină până la 

nazofaringe. Pentru prelevarea exsudatului faringian se introduce tamponul în cavitatea bucală 

până la amigdale și la peretele posterior al faringelui. Prin urmare, ambele teste presupun 

acțiuni invazive, care nu pot fi efectuate decât de personal medical specializat, iar mulți părinți 

decid să nu își expună copiii la astfel de activități. 

Pentru a menține școlile deschise și pentru a asigura un proces de testare în masă, alte state 

europene au achiziționat teste non-invazive antigen pe bază de salivă, teste ce pot fi efectuate 

de către părinți acasă sau la școală. Prelevarea mostrei nu presupune o acțiune invazivă și nu 

necesită utilizarea niciunui instrument de tip tampon pentru prelevarea probei.  

 

De exemplu, Guvernul francez realizează circa 300.000 de teste antigen non-invazive (cu probă 

de salivă) pentru elevi și profesori. Ministrul educației din Austria a pus la dispoziția elevilor 

și cadrelor didactice 5 milioane de teste antigen non-invazive, gratuite, pentru a se efectua în 

fiecare zi de luni a săptămânii.  
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Prin urmare, domnule ministru, având în vedere rata de testare în școli și soluțiile alternative 

pe care alte state europene le-au adoptat pentru a menține susținut ritmul testării populației, vă 

rog să îmi răspundeți dacă Ministerul Sănătății a achiziționat teste antigen non-invazive pe bază 

de salivă și dacă da, când și câte astfel de teste vor fi puse la dispoziția unităților de învățământ? 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  

Cu considerație, 

 

Ana-Loredana Predescu 

Deputat 
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Anexa 1 

 

Anexa 1 este parte integrată a Întrebării din data de 24 martie 2021, adresată de către doamna 

deputat Ana-Loredana Predescu în atenția ministrului Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu.  

Scopul ilustrațiilor este acela de a clarifica modul în care arată și se utilizează testele antigen 

pe bază de salivă.  

 

Test antigen 

nazofaringian 

Test antigen orofaringian Test antigen non-invazive 

pe bază de salivă 

   

 

 

Ana-Loredana Predescu 

Deputat 

 

 




