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SAÚDE

COMEÇA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E TEM DIA D
NESTE SÁBADO
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO VAI ATÉ DO DIA 13 DE MARÇO E NESTE SÁBADO, DIA
15, SERÁ REALIZADO O DIA D
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Assim como em todo território nacional, foi iniciada em Guaçuí, nesta segunda-feira (10), a
Campanha Nacional de Vacinação contra sarampo que seguirá até o dia 13 de março, para
a imunização de crianças e jovens entre os 5 e 19 anos de idade. E neste sábado (15), será
realizado o Dia de D de vacinação, quando serão aplicadas doses da vacina Tríplice Viral que
imuniza contra a caxumba, rubéola e sarampo.
A vacina está à disposição do público alvo, em Guaçuí, na Policlínica, no horário de
7h30 às 11 horas e de 13 às 16 horas. Já no Dia D de vacinação, no sábado (15), o
atendimento será feito das 8 às 13 horas, no mesmo local.
#citacao#
Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a vacinação será
seletiva, ou seja, apenas irá receber a vacina quem ainda não tiver tomado duas doses. Por isso,
é importante que a pessoa leve a caderneta de vacinação, porque o principal objetivo é
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justamente fazer a atualização vacinal em todo o país.
Outras duas etapas de mobilização nacional contra o sarampo devem acontecer para alcançar
outros públicos. Segundo o Ministério da Saúde, uma prevista para começar em junho,
visando o reforço do público de 20 a 29 anos, e outra para agosto, abrangendo a população de
30 a 59 anos de idade.
Informações para a imprensa
Superintendência de Imprensa Ofic
ial
(28) 3553-1387
Marcos Freire
comunicacao@guacui.es.gov.br
www.guacui.es.gov.br
www.facebook.com.br/prefeituradeguacui
www.youtube.com/prefeituradeguacui
www.twitter.com/guacui_gov
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