VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 CONTINUA NESTA SEMANA
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Nesta semana, a vacinação continua de segunda (17) até sexta-feira, dia 21, no mesmo horário
habitual, das 7h30 às 16h, no Terminal de ônibus.
A aplicação da dose de reforço com a Pfizer para quem tomou a dose única da Janssen também
está disponível, além da vacina contra a gripe para que tem mais de 12 anos. De seis meses a 11
anos, a vacina contra a gripe também está disponível nas Unidades de Saúde e na Policlínica.
Para se vacinar, é necessário levar CPF, RG e os comprovantes das doses já tomadas (quando for o
caso). E no caso de menores de idade desacompanhados dos pais, leve a autorização assinada pelo
responsável.
Confira o calendário da vacinação:
Segunda a sexta-feira (17 a 21/12): 7h30 às 16h
Local: Terminal (em frente à Prefeitura)
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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
DR: População geral 60 anos ou mais – intervalo de 3 meses da 2ª dose ou da dose única
DR: População geral 18 a 59 anos – intervalo de 4 meses da 2ª dose ou da dose única
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.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação – PMC
Eduardo Candeias / Katler Dettmann / Maria Tereza Paulino
(27) 3177-7045
imprensa@colatina.es.gov.br
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