COLATINA AMPLIA 3ª DOSE PARA POPULAÇÃO ACIMA DE 18
ANOS
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A Secretaria de Saúde de Colatina anuncia que ampliará a aplicação da 3ª dose da vacina
anticovid-19 para a população acima de 18 anos. A novidade na campanha passa a valer a partir da
próxima segunda-feira (29). A dose de reforço só pode ser administrada em quem tomou a 2ª dose
há pelo menos 5 meses.
Megavacinação
Amegavacinação contra a Covid-19 e a Influenza vai continuar em Colatina na próxima semana. De
segunda (29) até a sexta (03), a vacinação irá se concentrar em um único local: no Terminal de
ônibus, em frente à Prefeitura, a partir das 07h30. São mil doses disponíveis por dia.
Confira o calendário da vacinação:
Segunda a sexta-feira (29/11 a 03/12): 7h30 às 16h
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Local: Terminal (em frente à Prefeitura)
Grupos:
D1: População geral 12 anos ou mais
D2: População geral (Pfizer ou AstraZeneca) – intervalo de 56 dias da 1ª dose
D2: População geral (CoronaVac) – intervalo de 28 dias da 1ª dose
D3: População geral 60 anos ou mais – intervalo de 3 meses da 2ª dose
Novo grupo: D3: População geral 18 a 59 – intervalo de 5 meses da 2ª dose
Documentos:
Leve CPF, RG e os comprovantes das doses já tomadas, se for o caso. E no caso de menores de
idade desacompanhados dos pais, leve a autorização assinada pelo responsável.
Termo
A Secretaria de Saúde disponibiliza aos pais ou responsáveis modelo de consentimento para
vacinação do público jovem de Colatina. Clique aqui para acessar o arquivo. O documento deve ser
preenchido e assinado pelo responsável.
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