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Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

natal

Idosos com 85 anos ou
mais serão vacinados
« PANDEMIA » Vacinas recebidas pela Secretaria de Estado da Saúde

Pública foram divididas em lotes e encaminhadas aos municípios do RN
ELISA ELSIE

Nesta semana, a Sesap/RN recebeu mais de 54 mil doses das vacinas contra a covid-19. Quinta etapa da vacinação será iniciada

O

recebimento de dois novos lotes de vacinas, um da
AstraZeneca/Oxford e outro da Coronavac, possibilitará ao
Rio Grande do Norte a ampliação
dos grupos de vacinação. A partir da próxima semana, idosos
com 85 anos ou mais poderão se
dirigir aos drive-thrus montados
em Natal ou às Unidades Básicas
de Saúde (veja lista) mais próximas de suas residências para receberem a primeira, e tão aguardada, dose do imunizante.
De acordo com a Secretaria
de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), o lote vai garantir a
imunização de 100% dos idosos
maiores de 85 anos. As novas doses se somam às 35 mil da Astrazeneca/Oxford - Fiocruz que
aterrissaram em solo potiguar na
quarta-feira (24), totalizando
54.400 doses nesta semana.
A campanha de vacinação no
Estado entra na quinta etapa e
avança para dar cobertura principalmente aos idosos e população indígena. Todas as doses que
chegarem serão aplicadas para
ampliar o número de vacinados

e à medida que for chegando
mais, o esquema vacinal será
complementado, conforme estratégia do Ministério da Saúde.
A Nota Informativa da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) Nº 13/2021 orienta os
municípios para que a vacinação
de idosos acamados com 75 anos
ou mais e daqueles que têm mais
de 90 anos seja concluída até o
dia 2 de março. Enquanto isso,
a campanha para os que estão entre 85 e 89 anos de idade deve ser
realizada entre os dias 1º e 5 de
março, e pessoas entre 80 e 84
anos devem ser vacinadas até o
dia 16 do mesmo mês.

Natal

A Prefeitura de Natal começa
a expandir o público-alvo a ser
imunizado contra o coronavírus.
Com a chegada do novo lote de
7.500 doses da vacina de Oxford,
a partir de segunda-feira (01) os
idosos de 85 anos e mais poderão
tomar a primeira dose do imunizante. Esta é uma nova etapa dentro do calendário de vacinação que
começou no dia 20 de janeiro pa-

Salas de Vacinação
A estrutura de vacinação em
Natal também conta com 10
salas em Unidades Básicas
de Saúde do município que
funcionam de segunda a
sexta-feira, de 8h às 12h30 e
de 13h30 às 16h. São elas:
Distrito Sanitário Norte I:
UBS Pajuçara
UBS Nova Natal
Distrito Sanitário Norte II:
UBS Panatis
UBS Vale Dourado
Distrito Sanitário Leste:
UBS São João
UBS Brasília Teimosa
Distrito Sanitário Oeste:
UBS Felipe Camarão II
UBS Nazaré
Distrito Sanitário Sul:
UBS Candelária
UBS Rosângela Lima

ra a população do município.
Para receber a vacina, os idosos residentes em Natal nessa faixa etária devem se dirigir a uma
das estruturas de vacinação e apresentar cartão de vacina, comprovante de residência e documento
original com foto. “Pedimos também o apoio da população para
conferir se o cartão de vacinação
está sendo preenchido de forma
correta, e caso tenham alguma dúvida devem se dirigir a um dos responsáveis nos postos de vacinação", reforça George Antunes, titular da Secretaria Municipal de
Saúde de Natal (SMS-Natal).
Em Natal, são três drivethrus de vacinação disponíveis
para atender a população e evitar aglomerações e riscos de contaminação. Esses pontos estão
montados no Palácio dos Esportes, na zona Leste; no Shopping
Via Direta, na zona Sul; e no Ginásio Nélio Dias, na zona Norte.
Os dois últimos contam ainda
com sala de vacinação para pedestre funcionando das 8h às
16h, de segunda a quinta-feira,
e na sexta-feira até às 13h.

