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Împreună pentru copiii alergici! 

 

Scrisoare deschisă către producătorii, distribuitorii de alimente și rețelele de comercianți din domeniul 

alimentar 

26 Martie 2020 

În numele specialiștilor, partenerilor și membrilor înscriși în Asociația Română de Educație în Alergii vă  

solicităm sprijinul pentru a putea răspunde adecvat nevoilor persoanelor cu restricții alimentare, 

categorie foarte vulnerabilă mai ales în contextul epidemiei de coronavirus. Soluțiile propuse fac referire 

la actualizarea surselor de informații despre produse disponibile pentru consultare online.  

Vă prezentăm, pentru ușurarea demersului nostru: 

Definirea problemei: 

• Alergia alimentară este o afecțiune medicală pentru care nu există în prezent tratament și în 

cazuri severe poate avea risc vital; 

• Persoanele vizate sunt obligate să citească fiecare etichetă a fiecărui produs de fiecare dată 

când îl cumpără (procesele de fabricatie și liniile de producție sunt fluctuante); 

• Durata totală a vizitei la cumpărături este, astfel, semnificativ crescută, deci riscul expunerii la 

coronavirus este mult crescut. 

• AREA a recomandat  a recomandat comunității de persoane cu alergii alimentare achiziționarea 

exclusiv a produselor din sortimentele producătorilor testați anterior,  verificarea etichetelor și 

întocmirea listei de cumpărături la domiciliu. 

Soluții posibile propuse: 

1. Rafturi virtuale de produse “fără” (de exemplu produse fără proteinele laptelui de vacă nu doar 

produse fără lactoză, produse fără ou, produse fără nucifere ș.a.); 

2. Liste predefinite de produse recomandate pe categorie de alergeni (de exemplu: 

https://www.nestle.co.uk/sites/g/files/pydnoa461/files/asset-library/documents/specialdietary-

needs/nut-avoidance-list.pdf; 

3. Poze cu etichetele oricărui produs ce poate fi cumpărat din magazin disponibile pe site; 

4. Câmp de filtrare a produselor din magazinul online după Top 14 alergeni reglementați în 

Uniunea Europeană; 

5. Necesitatea ca producătorii și magazinele să se asigure de de acuratețea și lizibilitatea etichetei 

produselor comercializate, în special a celor din mărci proprii pentru care uneori traducerea în 

limba română duce la pierderea mențiunilor referitoare la urmele posibile ale alergenului. 

6. Existența unui proces clar și transparent pentru returnarea produselor achiziționate eronat în 

situația dată; 
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Informații utile specifice despre modul în care se etichetează alergenii alimentari pentru 

identificarea lor în gama de produse se pot regăsi la adresa https://www.infocons.ro/ro/i-declararea-

unui-numar-de-14-alergeni-alimentari-pe-etichetele-produselor-alimentare-este-obligatorie-

MjEzNjktMQ.html 

Vă încurajăm să ne contactați pentru a furniza materiale suplimentare dacă aveți nevoie de susținere 

suplimentară în alcătuirea listelor respective.  

Asociația Română de Educație în Alergii a apărut din viziunea comună a membrilor săi fondatori, medici 

și părinți ai copiilor afectați de alergii, de a contribui la integrarea sigură în comunitate a copiilor și 

adulților diagnosticați cu diverse afecțiuni alergice.  

Solicitarea noastră vine în contextul în care Asociația Română de Educație în Alergii a susținut în primul 

său an de activitate multiple acțiuni educative în scopul integrării copiilor cu alergii severe în comunități, 

acțiuni care pot fi consultate  în detaliu în rapotul anual de activitate disponibil aici: 

https://www.educatie-alergii.ro/wp-content/uploads/Raport_anual_activitate_AREA_2019.pdf 

Încheiem prin a vă invita să urmariți primul manifest creat de Asociația Română de Educație în Alergii 

difuzat în cinematografe și prin rețele de socializare, manifest al cărui scop a fost creșterea 

conștientizării impactului social, emoțional și economic al afecțiunilor alergice severe în rândul 

populației: 

https://www.facebook.com/asociatiaromanadeeducatieinalergii/videos/738994206499598/ 

 

 

Presedinte și membru fondator AREA 

Medic Primar Alergologie și Imunologie Clinică 

Dr. Claudia Adriana Nicolae 
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