MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

SAÚDE

NÚMERO DE VACINADOS É ATUALIZADO E DOSES
RETIDAS PELO ESTADO SERÃO ENVIADAS PARA
GUAÇUÍ
OS DADOS DE REGISTRO DE DOSES DE VACINAS CONTRA A COVID-19 APLICADAS EM GUAÇUÍ FORAM
ATUALIZADOS NESTA TERÇA-FEIRA (22).
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A Secretaria Municipal de Saúde atualizou nesta terça-feira (22), junto ao Ministério da Saúde,
o registro de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em Guaçuí. Com a regularização,
a Sesa confirmou o envio de mais doses ao município ainda esta semana.
Uma instabilidade no sistema do Governo Federal resultou no atraso do lançamento desses dados
e, consequentemente, na suspensão de envio de parte das doses destinadas ao município.
Após o período de instabilidade e, concluído o lançamento dos dados no Sistema, a Sesa
pôde observar que as aplicações em Guaçuí ultrapassam 81%, acima da média estipulada
pelo Estado. Sendo assim, o município recebeu na tarde de hoje (22) a confirmação do envio
de mais doses ainda esta semana.
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"Em contato com a Sesa, recebi a confirmação de que as doses retidas serão enviadas para
nós até sexta-feira, juntamente com novas doses que estão para chegar", declarou o secretário
municipal de Saúde, Werton Cardoso.
Das 18 mil doses destinadas ao município, 16.151 foram aplicadas, conforme divulgado no boletim
de controle de vacinados publicado nesta segunda-feira (21), às 14h30.
Ainda segundo o secretário, o restante que ainda não foi aplicado refere-se a vacinas destinadas
para grupos prioritários específicos e para campanha de aplicação de segunda dose que está
em andamento.
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