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Estância Velha, 05 de novembro de 2021.

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMUNIZAÇÕES MUNICIPAL

O município segue vacinando pessoas acima de 12 anos para 1ª dose, 2 ª
dose e dose de reforço para residentes e não residentes de Estância Velha em
todas as 09 salas de vacinas do município. Os laboratórios recebidos pelo
Estado foram Butantan, Fiocruz/Astrazeneca. Janssen e Pfizer. Até o momento
foram vacinados com a 1ª dose 36.896 pessoas, com a 2ª dose 27.885 pessoas,
com a 3ª dose 2.044 pessoas e com dose única 1.334 pessoas. Também foram
vacinadas 58.558 pessoas residentes e 7.557 não residentes no município,
pessoas que somente trabalham no município ou estavam de passagem. Dados
atualizados,

conforme

página

do
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Covid-19,

vacina.saude.rs.gov.br.
Para que o município chegasse a estes números, várias ações foram
realizadas durante o ano de 2021, como:
-Contratação de 03 técnicos de enfermagem para vacinação extra muro (fora
das salas de vacinas, como drives-thru, empresas e pontos de vacinação) e para
apoio nas salas de vacinação quando necessário;
-Realização de drives-thru, foram 10 diurnos (09 até 16hs) e 11 noturnos (17hs
até 21hs) para dar acesso a população trabalhadora, total de 21 drives;
-Realização de pontos de vacinação, foram 08 na SEMEC, 04 na Subprefeitura
do Lago Azul e 03 na Praça Municipal em datas e horários específicos, entre
eles a noite, uma no sábado pela manhã e domingos à tarde;
-Abertura das nove salas de vacinas em 03 sábados das 08hs até as 17hs para
vacinação;
-Abertura da nona sala de vacinas em agosto de 2021, na UBS Lago Azul;

-Compra de uma 01 câmara de refrigeração para sala de vacinas da UBS Lago
Azul e recebimento de 03 câmaras de refrigeração para salas de vacinas do
Rincão dos Ilhéus 1, Rincão Gaúcho e Nova Estância;
-Vacinação dentro das empresas, tanto para 1ª como para 2ª dose, totalizando
28 empresas;
-Vacinação dentro da Secretaria de Educação, tanto para 1ª como para 2ª dose,
para facilitar acesso os professores;
-Vacinação dentro dos estabelecimentos de segurança como Brigada Militar,
Policia Civil, Bombeiros e Guarda Municipal, tanto para 1ª como para 2ª dose;
-Vacinação de pessoas acamadas e seus cuidadores em suas residências pelos
postos de saúde e pela Vigilância em saúde, tanto para 1ª como para 2ª dose;
- Vacinação dos ILPs (Instituição de Longa Permanência para Idosos) pela VISA
tanto para 1ª dose como para 2º dose;
-Vacinação dos profissionais da saúde, dentro dos estabelecimentos de saúde
do município como o Hospital Municipal e clínicas médicas, tanto para 1ª como
para 2ª dose da vacina;
-Vacinação contra a Febre Amarela e vacina contra o Covid em áreas de zona
rural (Bairros Campo Grande, Rincão Gaúcho e das Rosas), tanto para 1ª ou 2ª
dose da vacina;
-E organização de drives temáticos para atrair a população para se vacinar como
o drive do KERB, drive de São João, drive das Hepatites Virais, drive em
comemoração à semana da Vigilância em Saúde e drive dos 18 anos.
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