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Afirmația că vaporii din țigările electronice transmit Coronavirus este un fake 
news care exploatează cinic criza în care ne aflăm 
 

București, 21 ianuarie 2020 - Asociația Industriei de Vaping din România (AIV) constată cu 
dezamăgire faptul că Prof. Dr. Florin Mihălțan propagă un nou fake news despre vapat, cel mai 
recent dintr-o lungă serie, într-un moment în care societatea română are poate alte priorități 
decât cruciadele bazate pe speculați nedovedite în nici un fel pe cale științifică. Astfel, în 
materialul Mediafax din data de 23 martie intitulat ”Noul coronavirus se poate transmite 
prin vaporii din țigările electronice” (preluat și de Digi24, Cotidianul, Reporter Global, DC 
News, Playtech si ZF), dânsul susține că vaporii din dispozitivele de vapat ar putea transmite 
virusul Corona, dovada sa în sprijinul acestei teorii fiind o afirmație vagă de genul ”sunt 
cercetători britanici care spun”.  

Am dori să facem câteva precizări pe seama afirmațiilor făcute de Prof. Dr. Florin 
Mihălțan:  

- Cercetătorii britanici invocați în fakenews-ul de mai sus susțin că NU există nici o dovadă 
referitor la orice risc de contaminare cu Corona prin vaporii din dispozitivele de vapat, 
într-un material publicat în urmă cu o săptămână în presa britanică. Astfel, Rosanna 
O’Connor, Director of Tobacco, Alcohol and Drugs în cadrul Public Health England 
precizează că ultimul studiu realizat în 2018 arată clar că nu există un risc de fumat pasiv 
pentru persoanele din jurul celor care vapează, și că NU EXISTĂ dovezi referitor la 
transmiterea virusului Corona prin vapori.  

- Cea mai nouă versiune a acestui studiu britanic asupra vapatului, lansat pe 4 martie, 
confirmă faptul că propagarea acestor fakenews-uri are un efect negativ asupra sănătății 
publice, întrucât convinge persoanele care vapează să se întoarcă la fumat, deși vapatul 
este ”cu mult mai puțin nociv” decât fumatul, conform Prof. Dr. John Newton, Director of 
Health Improvement în cadrul Public Health England.  

- Spusele cercetătorilor britanici sunt confirmate de cel mai recent studiu referitor la factorii 
de risc asociați cu persoanele spitalizate din cauza îmbolnăvirii cu virusul Corona, care 
indică drept factori favorizanți elemente precum: vârsta, istoricul de fumat, temperatura 
corpului la internare, insuficiența pulmonară. Vapatul nu este identificat nici în acest 
studiu, nici în orice alt studiu referitor la corona virus ca fiind un factor de risc.  

- Lipsa unei corelări între vapat și factorii favorizanți pentru instalarea pneumoniei și a altor 
afecțiuni în cazul îmbolnăvirilor cu Corona este explicată și de Dr. Michael Siegel, profesor 
în cadrul Boston University School of Public Health, în materialul publicat de Time în 
aceeași zi cu cel de pe Mediafax. 

 

Din păcate, afirmațiile Prof. Dr. Florin Mihălțan se bazează pe practica neștiințifică de a invoca 
efectele negative ale fumatului, urmată de lipirea artificială a vapatului de aceste efecte, deși 
dispozitivele de vaporizare sunt produse cu totul diferite ca funcționare și efecte de țigările prin 
combustie clasică. Ideea că ar exista ”fumat pasiv” la produsele de vapat, a fost discreditată 
succesiv prin mai multe studii, cel mai recent fiind cel al Cancer Research UK- „Cancer Research 
UK Briefing: Electronic Cigarettes”, care precizează clar că ”Nu există nici un pericol real de 
fumat pasiv pentru o persoană aflată lângă un vaper.”  

 
Constatăm cu dezamăgire că Prof. Dr. Florin Mihălțan, prin propagarea de prejudecăți și 

asocieri inexistente între vapat și produsele de tabac, abandonează din nou rolul de practician 
al unei științe nobile în defavoarea celui de activist, într-unul din cele mai nefericite momente 
pentru a pune interesele personale înaintea binelui comun. 
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Asociația Industriei de Vaping din România a evitat orice comunicare în această perioadă din 
respect pentru momentul de criză prin care trecem cu toții. Mai mult, AIV se implică activ pentru 
a ajuta comunitatea medicală și face demersuri, prin folosirea contactelor de import-export ale 
industriei, pentru a facilita importul consumabilele necesare (măști, mănuși, dezinfectant) în 
România. Credem că într-un moment greu pentru țară trebuie să lăsăm cu toții la o parte 
interesele personale și să ne concentrăm pe binele comun. 
 

Tocmai de aceea, suntem destul de surprinși că în goana de a demonstra că ar exista vreo 
problemă cu produsele de vapat, prof. dr. Florin Mihălțan se folosește de temerile fondate ale 
populației referitoare la contaminarea cu virusul Corona pentru a propaga afirmații neadevărate 
despre vapat. Aceste gen de comportament nu face decât să pună încă o barieră între lumea 
medicală și opinia publică, să mărească absolut nepotrivit panica din rândul populației, și să 
zădărnicească punerea luptei împotriva flagelului Corona virus pe niște fundamente raționale, 
care să permită protecția fiecărei persoane pe baza unor principii clare, validate de medicină și 
cercetarea științifică. 

  
Atragem atenția asupra faptului că art. 54 din ”Decretul privind instituirea stării de urgență 

pe teritoriul României„ precizează foarte clar că ” În situația propagării unor informații false în 
mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19” instituțiile statului au obligația 
să intervină, iar furnizorii de conținut să întrerupă imediat transmiterea acestor informații. Ca 
atare, solicităm prof. dr. Florin Mihălțan să retragă public cele declarate, iar organelor mass-
media care au propagat acest fake-news să elimine articolele care au propagat acest fake-news 
de mari proporții.  

 

AIV face un apel la comunitatea medicală ca, în aceste momente dificile, să încercăm să 

lăsăm la o parte cruciadele personale și să găsim soluții de colaborare, pentru a putea ușura 

activitatea cadrelor aflate în prima linie a luptei împotriva virusului. Ca industrie care lucrează 

mult cu producători din afara României, putem facilita aprovizionarea de materiale importante 

pentru desfășurarea actului medical. Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ne punem cu  

toții în slujba sănătății cetățeanului, iar AIV va face toate eforturile posibile pentru a ajuta  

societatea noastră să treacă cu bine de această criză. 

 

Asociația Industriei de Vaping (AIV) reunește unele dintre cele mai importante companii de pe piața de vapat din 

România – producători, distribuitori, specialiști – cu scopul de a reprezenta acest sector de activitate în relația cu 

autoritățile statului și opinia publică din România. AIV operează independent de piața de tabac, sau de farma si 

dorește să devină un veritabil partener al instituțiilor statului cu atribuții în zona de sănătate publică și să contribuie 

la o schimbare in bine pentru fumătorii din România. 
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