MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

SAÚDE

AÇÃO DESTA QUARTA-FEIRA (31) IMUNIZOU MAIS DE
380 IDOSOS
A VACINAÇÃO ACONTECEU PELA MANHÃ NA ZONA URBANA E À TARDE NOS DISTRITOS DA CIDADE.

Publicado em 01/04/2021 às 11:08 (Atualizado em 21/11/2021 às 16:47), postado por Comunicação Guaçuí, Fonte: Secretaria de Saúde

Nesta quarta-feira (31), a Secretaria Municipal de Saúde realizou ação de vacinação contra a
Covid-19 para idosos com idade de 68 e 69 anos. Ao todo, 387 idosos foram imunizados. A ação
aconteceu de 8h30 às 11 horas, no Centro de Convivência Alegria de Viver, localizado no antigo
Parque de Exposições. Também teve Drive Thru no local.
Já nos distritos de São Pedro de Rates e São Tiago, a vacinação aconteceu nos ESFs de 13
às 15 horas.
A vacinação em Guaçuí segue as diretrizes do Plano Estadual de Imunização e o avanço
das novas fases ocorre de acordo com o envio das doses pela Secretaria de Estado da Saúde
(Sesa).
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2ª Dose
A 2ª dose da vacina está disponível na sala de imunização do Centro de Convivência
Alegria de Viver, no antigo Parque de Exposições.
E para aqueles que receberam em seu domicílio (acamados) as equipes retornarão para a
vaciná-los.
Quem perdeu a primeira dose
Quem está entre as faixas etárias que já foram convocadas, mas não vacinou ainda, pode ir
até a sala de imunização do Centro de Convivência Alegria de Viver que será imunizado.
É preciso levar o cartão de vacina (se tiver), documento com foto, cartão nacional do SUS, e/ou
CPF.
Para os acamados o agendamento deve ser feito no ESF do paciente.
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