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tori se întreabă despre adevărata rezistență a lanțului de 
aprovizionare [2]. În realitate, logistica vaccinului SARS-
COV-2 se va confrunta cu două provocări majore: 
 
1. Transportul vaccinului Pfizer/BioNTech, precum 

petru toate produsele, poate fi întrerupt într-o măsură 
mai mare sau mai mică din cauza pericolelor 
(accidente, vreme nefavorabilă, probleme sociale 
etc.). Bolcajele pot întrerupe brusc fluxurile. După 
cum știm, în logistica afacerilor, orice întrerupere a 
procesului de transport, chiar și minoră, are impact 
asupra executării comenzilor, atât în amonte, cât și în 
avalul lanțului de aprovizionare [3], rezultând blocaje 
cu efect direct asupra activității de achiziții. 

 
1. Vaccinul Pfizer/BioNTech se bazează pe tehnologia 

ARN mesager (ARNm). Pentru a proteja ARN-ul și a-
l livra celulelor umane, acesta este încapsulat într-o 
sferă de nanoparticule lipidice care se poate degrada 
rapid dacă nu se respectă o temperatură de -70 ° C 
până la -80 ° C, cu o toleranță de + 10 ° C sau -10 ° C.  

 
Prin urmare, livrările se bazează pe un lanț de 
aprovizionare cu îngheț, extrem de sensibil (și chiar mult 
mai sensibil decât lanțul tradițional de frig (-20 ° C)) la 
incidentele din timpul transbordărilor de produse. 
 

Chiar dacă subiectul rămâne tabu, autoritățile europene au 
luat în considerare defecțiuni logistice care ar putea con-
duce, în special, la o creștere a temperaturii în timpul 
transportului sau depozitării. În acest caz, vaccinul Pfizer/
BioNTech devine total ineficient. Prin urmare, se antici-
pează pierderi, ceea ce explică de ce numărul de doze de 
vaccin comandate depășește cu mult nevoile în raport cu 
numărul de persoane care urmează să fie vaccinate (de 
exemplu, Franța a achiziționat 200 de milioane de doze 
pentru o populație de 67 de milioane și două administrări).  
Prin urmare, este necesară o prudență extremă atunci 
când ne confruntăm cu provocări logistice fără precedent 
în istoria sănătății [4] și nu este sigur că acestea pot fi 
ușor controlate. 
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În noiembrie 2020, anunțul făcut de către Pfizer și BioN-
Tech despre un vaccin eficient împotriva SARS-CoV-2 a 
fost o surpriză uriașă, inclusiv temperatura foarte scăzută 
care trebuie respectată în timpul operațiunilor de livrare 
(între -70 ° C și -80 ° C), de la fabrică la centrele de 
tranzit/depozitele spitalului și apoi la centrele de vaccinare 
(a se vedea Figura 1). Anticipând provocările logistice leg-
ate de administrarea dozelor de vaccin către miliarde de 
oameni din întreaga lume [1], Pfizer a creat pachete de 
gheață uscată care pot transporta până la 5.000 de doze de 
vaccin simultan. 
 
Pentru Europa, unul dintre principalii furnizori de servicii 
TPL este H. Essers, care a dezvoltat, în trecut, soluții efi-
ciente pentru lanțul de aprovizionare pentru Pfizer. De-a 
lungul anului 2021, compania va fi responsabilă pentru 
distribuția fizică a vaccinului Pfizer/BioNTech către difer-
ite centre de tranzit și depozite spitalicești din întreaga Eu-
ropă. În acest scop, compania are 600 de remorci cu tem-
peratură controlată, monitorizate în timp real 24/7. Prin 
urmare, s-ar putea crede că problema livrării este rezolvată 
pentru o vaccinare pe scară largă, în timp ce mulți observa- 1 
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Figura 1: Organizarea livrării vaccinului antiCOVID-19 dezvoltat de Pfizer/BioNTech  
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