COLATINA REALIZA MUTIRÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A
COVID-19 QUINTA (24) E SEXTA (25)
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Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal das crianças, adolescentes e adultos, a Secretaria de
Saúde de Colatina realiza mutirões de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta e sexta-feira, dias 24
e 25 de fevereiro.
A população terá acesso às doses no Terminal de ônibus, em frente à Prefeitura de Colatina, e no
Clube da ACD, das 7h30 às 16 horas. Serão disponibilizadas a primeira e segunda doses (D1 e D2),
além da dose de reforço, de acordo com cada faixa etária.
Números
Colatina está acima da média estadual na vacinação de crianças de 05 a 11 anos contra a Covid-19.
Com mais de 3,8 mil crianças imunizados, Colatina já atingiu 37% do público-alvo dessa faixa etária.
A média estadual é de 33%.

Prefeitura Municipal de Colatina
Page: 1

O município também atingiu mais uma importante marca na luta contra a Covid-19 e alcançou 90%
de sua população adulta completamente imunizada contra a Covid-19. Em Colatina, o público-alvo
formando por maiores de 18 anos é representado por 96.633 pessoas. Desse total, estão totalmente
vacinadas com a segunda dose ou a dose única mais de 87 mil pessoas
Adultos: 90% da população com mais de 18 anos imunizadas com duas doses ou dose única;
Adolescentes: 64% da população de 12 a 17 anos totalmente imunizada;
Crianças: 37% da população de 05 a 11 vacinadas com a primeira dose.
Serviço:
Mutirão de vacinação contra a Covid-19
Data: Quinta (24) e sexta (26)
Local: Terminal de ônibus e ACD
Horário: 7h30 às 16 horas
Público: Todos com idade superior a 5 anos. Serão disponibilizadas a primeira e segunda doses (D1 e
D2), além da dose de reforço (DR), de acordo com cada faixa etária
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