
                                                                                                                             

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalista

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE
 
 
 
 
 
  

PLANO DE AÇÃO 

MUNICIPAL DE 

VACINAÇÃO

RESTINGA SECA / RS

Versão

                                                                                                                                                           

000 - CNPJ: 87.490.306/0001-51 
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

  

PLANO DE AÇÃO 

MUNICIPAL DE 

VACINAÇÃO

RESTINGA SECA / RS 

Versão atualizada Agosto/2021 

 

 

                               

   

PLANO DE AÇÃO 

MUNICIPAL DE 

VACINAÇÃO 



                                                                                                                             

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000
Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalista

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE

1. INTRODUÇÃO 

A Covid-19 é uma doença causada pelo Coronavírus, denominado SARS

apresenta um espectro clínico de 

necessitar de internações e cuidados intensivos. Os sintomas dessa doença podem variar de 

sinais gripais leves, apresentando tosse, coriza, dor na garganta, dificuldade para respirar, 

distúrbios de olfato e paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço e diminuição do apetite 

até uma Síndrome Gripal, que consiste em um quadro respiratório agud

pelo menos, dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada à dor de 

garganta, dor de cabeça, tosse e coriza. Em alguns casos, ela pode também evoluir para 

uma pneumonia severa, caracterizando também quadros de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG). 

Até a data de 16/08/2021 o município de Restinga Seca contabilizou 1829 casos 

positivos, sendo que destes, 1773 já estão recuperados, 19 estão ativos e 37 vieram a óbito.

A vacinação é a principal estratégia de proteção coletiva e de médio prazo capaz de 

dirimir a gravidade da transmissão e, com isso, permitir o retorno do funcionam

O presente Plano apresenta a estratégia do município de Restinga Seca para imunização 

contra a Covid-19. 

 

2. COMPETÊNCIAS 

A campanha de imunização contra a COVID 19 será coordenada pelo Ministério da 

Saúde, em parceria com os estados e municípios, de acordo com as diretrizes do Programa 

Nacional de Imunizações.   

Nesse ponto entre as competências do Município, destacam

1) O recebimento das doses distribuídas pelo Estado e destinadas à população de Restinga 

Seca; 

2) Armazenamento das vacinas e insumos de acordo com o preconizado; 

3) Apoio na capacitação dos vacinadores; 

4) Complementação, quando necessário do provimento de seringas

for necessário, das próprias vacinas; 

5) Registros dos dados conforme normativa da campanha nacional;  

6) Monitoramento das ações e etapas do programa, com registros no Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunização (Novo SI
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19 é uma doença causada pelo Coronavírus, denominado SARS

apresenta um espectro clínico de infecções assintomáticas a quadros graves, que podem 

necessitar de internações e cuidados intensivos. Os sintomas dessa doença podem variar de 

sinais gripais leves, apresentando tosse, coriza, dor na garganta, dificuldade para respirar, 

o e paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço e diminuição do apetite 

até uma Síndrome Gripal, que consiste em um quadro respiratório agud

s, dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada à dor de 

ta, dor de cabeça, tosse e coriza. Em alguns casos, ela pode também evoluir para 

uma pneumonia severa, caracterizando também quadros de Síndrome Respiratória Aguda 

Até a data de 16/08/2021 o município de Restinga Seca contabilizou 1829 casos 

positivos, sendo que destes, 1773 já estão recuperados, 19 estão ativos e 37 vieram a óbito.

A vacinação é a principal estratégia de proteção coletiva e de médio prazo capaz de 

dirimir a gravidade da transmissão e, com isso, permitir o retorno do funcionam

O presente Plano apresenta a estratégia do município de Restinga Seca para imunização 

A campanha de imunização contra a COVID 19 será coordenada pelo Ministério da 

Saúde, em parceria com os estados e municípios, de acordo com as diretrizes do Programa 

Nesse ponto entre as competências do Município, destacam-se:   

O recebimento das doses distribuídas pelo Estado e destinadas à população de Restinga 

Armazenamento das vacinas e insumos de acordo com o preconizado; 

Apoio na capacitação dos vacinadores;  

Complementação, quando necessário do provimento de seringas 

for necessário, das próprias vacinas;  

Registros dos dados conforme normativa da campanha nacional;   

Monitoramento das ações e etapas do programa, com registros no Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunização (Novo SI-PNI - online);  

                               

   

19 é uma doença causada pelo Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 

infecções assintomáticas a quadros graves, que podem 

necessitar de internações e cuidados intensivos. Os sintomas dessa doença podem variar de 

sinais gripais leves, apresentando tosse, coriza, dor na garganta, dificuldade para respirar, 

o e paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço e diminuição do apetite 

até uma Síndrome Gripal, que consiste em um quadro respiratório agudo, caracterizado por, 

s, dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada à dor de 

ta, dor de cabeça, tosse e coriza. Em alguns casos, ela pode também evoluir para 

uma pneumonia severa, caracterizando também quadros de Síndrome Respiratória Aguda 

Até a data de 16/08/2021 o município de Restinga Seca contabilizou 1829 casos 

positivos, sendo que destes, 1773 já estão recuperados, 19 estão ativos e 37 vieram a óbito. 

A vacinação é a principal estratégia de proteção coletiva e de médio prazo capaz de 

dirimir a gravidade da transmissão e, com isso, permitir o retorno do funcionamento social.  

O presente Plano apresenta a estratégia do município de Restinga Seca para imunização 

A campanha de imunização contra a COVID 19 será coordenada pelo Ministério da 

Saúde, em parceria com os estados e municípios, de acordo com as diretrizes do Programa 

O recebimento das doses distribuídas pelo Estado e destinadas à população de Restinga 

Armazenamento das vacinas e insumos de acordo com o preconizado;  

 e agulhas e, se assim 

 

Monitoramento das ações e etapas do programa, com registros no Sistema de  

online);   
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7) Chamamento dos indivíduos a serem vacinados em cada fase até completar 100% das 

doses enviadas; 

8) Registro de eventos adversos e erros programáticos e a comunicação à 4ª CRS, com 

acompanhamento clínico em cada caso; 

9) Boletim diário com informações de doses recebidas e aplicadas, percentual de população 

imunizada e demais informações que sejam de interesse da comunidade;

 

A Secretaria Municipal de Saúde irá garantir o número de profissionais de saúde 

necessários para a realização da ação de vacinação, garantindo uma rede de profissionais 

capacitados e tecnicamente competentes para tal tarefa. 

A sala de vacinas do município

agendamento. A coordenação das imunizações do município ficará responsável pelas 

atualizações necessárias e capacitar os profissionais que atuam nos serviços de saúde, 

como Unidades Básicas de 

capacitações deverão abordar questões técnicas, operacionais, indicações e fluxo para 

notificação de eventos adversos pós

informação.  

 

3. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

A vacinação dos grupos prioritários contra o COVID

Restinga Seca segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid

e notas informativas/técnicas do Estado do Rio Grande do Sul. 

Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt

planos/planonacional-de-vacinacao

 

 
GRUPO 

1 Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas
2 Pessoas com Deficiência institucionalizadas
3 Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas
4 Trabalhadores de Saúde
5 Pessoas de 90 anos ou mais
6 Pessoas de 85 a 89 anos
7 Pessoas de 80 a 84 anos
8 Pessoas de 75 a 79 anos
9 Povos e Comunidades tradicionais Ribeirinhas

10 Povos e Comunidades tradicionais Quilombolas
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Chamamento dos indivíduos a serem vacinados em cada fase até completar 100% das 

Registro de eventos adversos e erros programáticos e a comunicação à 4ª CRS, com 

acompanhamento clínico em cada caso;  

ações de doses recebidas e aplicadas, percentual de população 

imunizada e demais informações que sejam de interesse da comunidade;

A Secretaria Municipal de Saúde irá garantir o número de profissionais de saúde 

necessários para a realização da ação de vacinação, garantindo uma rede de profissionais 

capacitados e tecnicamente competentes para tal tarefa.  

A sala de vacinas do município também estará organizada para realizar a vacinação por 

agendamento. A coordenação das imunizações do município ficará responsável pelas 

atualizações necessárias e capacitar os profissionais que atuam nos serviços de saúde, 

ásicas de Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família (

deverão abordar questões técnicas, operacionais, indicações e fluxo para 

notificação de eventos adversos pós-vacinação e digitação dos dados no sistema de 

 

A vacinação dos grupos prioritários contra o COVID-19 e faixa etária no município de 

Restinga Seca segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid

e notas informativas/técnicas do Estado do Rio Grande do Sul.  

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes

vacinacao-covid-19/view. 

 
GRUPO PRIORITÁRIO 

 
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 
Pessoas com Deficiência institucionalizadas 
Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas 
Trabalhadores de Saúde 
Pessoas de 90 anos ou mais 
Pessoas de 85 a 89 anos 
Pessoas de 80 a 84 anos 
Pessoas de 75 a 79 anos 
Povos e Comunidades tradicionais Ribeirinhas 
Povos e Comunidades tradicionais Quilombolas 

                               

   

Chamamento dos indivíduos a serem vacinados em cada fase até completar 100% das 

Registro de eventos adversos e erros programáticos e a comunicação à 4ª CRS, com 

ações de doses recebidas e aplicadas, percentual de população 

imunizada e demais informações que sejam de interesse da comunidade; 

A Secretaria Municipal de Saúde irá garantir o número de profissionais de saúde 

necessários para a realização da ação de vacinação, garantindo uma rede de profissionais 

também estará organizada para realizar a vacinação por 

agendamento. A coordenação das imunizações do município ficará responsável pelas 

atualizações necessárias e capacitar os profissionais que atuam nos serviços de saúde, 

Estratégia Saúde da Família (ESF). As 

deverão abordar questões técnicas, operacionais, indicações e fluxo para 

vacinação e digitação dos dados no sistema de 

19 e faixa etária no município de 

Restinga Seca segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 

br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-

 
POPULAÇÃO 

ESTIMADA 
 28 

- 
- 

425 
51 

125 
150 
405 

- 
450 
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11 Pessoas de 70 a 74 anos
12 Pessoas de 65 a 69 anos
13 Pessoas de 60 a 64 anos

 
14 

Pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas 
com comorbidades** (n=18.218.730); Pessoas com 
Deficiência Permanente cadastradas no BPC*** 
(n=1.467.477); Gestantes e Puérperas (n=2.488.052)

 
15 

Pessoas com 
sem cadastro no BPC***

16 Pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos)
 

17 
Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade 
(n=108.949) e População Privada de Liberdade 
(n=753.966)

 
18 

Trabalhadores da Educação 
(creche, pré
médio, profissionalizantes e EJA)

19 Trabalhadores da Educação do Ensino Superior
 
 

20 

Forças de Segurança e Salvamento (n=604.511) e 
Forças Armadas (n=364.631) (Na 11ª etapa da 
Campanha iniciou
trabalhadores, restrita aos profissionais envolvidos 
nas ações de combate à covid
Técnica nº 297/2021)B

21 Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de 
Passageiros

22 Trabalhadores de Transporte Metroviário e 
Ferroviário

23 Trabalhadores de Transporte Aéreo
24 Trabalhadores de Transporte de Aquaviário
25 Caminhoneiros
26 Trabalhadores Portuários
27 Trabalhadores Industriais
28 Trabalhadores da 

resíduos sólidos
29 Pessoas de 18 a 59 anos sem comorbidades.

 TOTALIZANDO
 
Em Restinga Seca, as etapas estão sendo seguidas da forma como previsto pela tabela 

acima.  O início da imunização da população começou 

primeiras doses, as quais foram recebidas no dia 19 de janeiro de 2021.

 

4. ALINHAMENTO ENTRE OS ENTES

O município de Restinga Seca/RS encontra

de Saúde, estabelecida em Santa Maria/RS. 
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Pessoas de 70 a 74 anos 
Pessoas de 65 a 69 anos 
Pessoas de 60 a 64 anos 
Pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas 
com comorbidades** (n=18.218.730); Pessoas com 
Deficiência Permanente cadastradas no BPC*** 
(n=1.467.477); Gestantes e Puérperas (n=2.488.052)
Pessoas com Deficiência Permanente (18 a 59 anos) 
sem cadastro no BPC*** 
Pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos) 
Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade 
(n=108.949) e População Privada de Liberdade 
(n=753.966) 
Trabalhadores da Educação do Ensino Básico 
(creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino 
médio, profissionalizantes e EJA) 
Trabalhadores da Educação do Ensino Superior 
Forças de Segurança e Salvamento (n=604.511) e 
Forças Armadas (n=364.631) (Na 11ª etapa da 

panha iniciou-se a vacinação escalonada desses 
trabalhadores, restrita aos profissionais envolvidos 
nas ações de combate à covid-19, conforme Nota 
Técnica nº 297/2021)B 
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de 
Passageiros 
Trabalhadores de Transporte Metroviário e 
Ferroviário 
Trabalhadores de Transporte Aéreo 
Trabalhadores de Transporte de Aquaviário 
Caminhoneiros 
Trabalhadores Portuários 
Trabalhadores Industriais 
Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos 
Pessoas de 18 a 59 anos sem comorbidades. 
TOTALIZANDO 

Em Restinga Seca, as etapas estão sendo seguidas da forma como previsto pela tabela 

acima.  O início da imunização da população começou em 20 de janeiro, com a aplicação das 

primeiras doses, as quais foram recebidas no dia 19 de janeiro de 2021.

ALINHAMENTO ENTRE OS ENTES 

O município de Restinga Seca/RS encontra-se vinculado à 04ª Coordenadoria Regional 

de Saúde, estabelecida em Santa Maria/RS.  

                               

   

620 
830 
960 

Pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas 
com comorbidades** (n=18.218.730); Pessoas com 

(n=1.467.477); Gestantes e Puérperas (n=2.488.052) 

 
1480 

Deficiência Permanente (18 a 59 anos) 60 

- 
Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade - 

400 

80 
Forças de Segurança e Salvamento (n=604.511) e 

se a vacinação escalonada desses 
trabalhadores, restrita aos profissionais envolvidos 

 
 

40 

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de 50 

- 

- 
- 

160 
- 

600 
15 

4872 
11800 

Em Restinga Seca, as etapas estão sendo seguidas da forma como previsto pela tabela 

em 20 de janeiro, com a aplicação das 

primeiras doses, as quais foram recebidas no dia 19 de janeiro de 2021. 

se vinculado à 04ª Coordenadoria Regional 
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O município repassará à população as doses recebidas pela Coordenadoria, que por sua 

vez, recebe as doses destinadas à Região pelo

complementação e alinhamento dos entes.

 

5. INSUMOS 

  De acordo com o anúncio oficial, o país, neste momento, conta com 4 vacinas 

(imunizantes) aprovadas para uso, sendo: 

a) Coronavac, do Laboratório Sinovac em parceria com o 

b) AstraZeneca, da Universidade Oxford em parceria com a Fiocruz;

c) Pfizer, Biontech; 

d) Janssen, Cilag farmacêutica LTDA. (Johnson & Johnson).

Existe a possibilidade, com o decorrer do tempo, que o Ministério da Saúde estabeleça 

parceria com outros laboratórios, considerando que várias vacinas mundo afora contam com 

aprovação de agências reguladoras de reconhecimento mundial. 

 

6. LOGÍSTICA 

O Estado repassou às regiões de saúde equipamentos indispensáveis para 

armazenamento dos imunizante

abrangência estadual e municipal.   

As vacinas saem dos laboratórios com destino ao Ministério da Saúde, o qual armazena 

as doses na Central Nacional. As doses destinadas ao Rio Grande do Sul seguem para 

Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos

posteriormente são distribuídas às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde. 

das doses e de acordo com os quantitativos

repasse aos municípios, seguindo os critérios dos grupos prioritários e o quantitativo das 

doses recebidas com as devidas notas técnicas e CIBs

destinado o lote de imunizantes. 

Ao chegar a Restinga Seca, as vacinas são a

horários programados elas seguem para o Centro Municipal de Vacinação no Ginásio 

Romano Cantarelli. 
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O município repassará à população as doses recebidas pela Coordenadoria, que por sua 

vez, recebe as doses destinadas à Região pelo Governo Estadual, em forma de 

complementação e alinhamento dos entes. 

De acordo com o anúncio oficial, o país, neste momento, conta com 4 vacinas 

(imunizantes) aprovadas para uso, sendo:  

a) Coronavac, do Laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan;

b) AstraZeneca, da Universidade Oxford em parceria com a Fiocruz; 

d) Janssen, Cilag farmacêutica LTDA. (Johnson & Johnson). 

Existe a possibilidade, com o decorrer do tempo, que o Ministério da Saúde estabeleça 

ria com outros laboratórios, considerando que várias vacinas mundo afora contam com 

aprovação de agências reguladoras de reconhecimento mundial.  

s regiões de saúde equipamentos indispensáveis para 

armazenamento dos imunizantes, estando a rede de frio preparada para a ação de 

abrangência estadual e municipal.    

As vacinas saem dos laboratórios com destino ao Ministério da Saúde, o qual armazena 

as doses na Central Nacional. As doses destinadas ao Rio Grande do Sul seguem para 

Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos

posteriormente são distribuídas às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde. 

das doses e de acordo com os quantitativos, a 4ª Coordenadoria de Saúde está efetuando o 

repasse aos municípios, seguindo os critérios dos grupos prioritários e o quantitativo das 

doses recebidas com as devidas notas técnicas e CIBs, determinando para qual grupo está 

estinado o lote de imunizantes.  

Ao chegar a Restinga Seca, as vacinas são armazenadas na Sala de Vacinas e nos 

horários programados elas seguem para o Centro Municipal de Vacinação no Ginásio 

                               

   

O município repassará à população as doses recebidas pela Coordenadoria, que por sua 

Governo Estadual, em forma de 

De acordo com o anúncio oficial, o país, neste momento, conta com 4 vacinas 

Instituto Butantan; 

Existe a possibilidade, com o decorrer do tempo, que o Ministério da Saúde estabeleça 

ria com outros laboratórios, considerando que várias vacinas mundo afora contam com 

s regiões de saúde equipamentos indispensáveis para 

s, estando a rede de frio preparada para a ação de 

As vacinas saem dos laboratórios com destino ao Ministério da Saúde, o qual armazena 

as doses na Central Nacional. As doses destinadas ao Rio Grande do Sul seguem para a 

Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) e 

posteriormente são distribuídas às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde. Com a chegada 

Coordenadoria de Saúde está efetuando o 

repasse aos municípios, seguindo os critérios dos grupos prioritários e o quantitativo das 

determinando para qual grupo está 

rmazenadas na Sala de Vacinas e nos 

horários programados elas seguem para o Centro Municipal de Vacinação no Ginásio 
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7. VACINAÇÃO 

A vacinação ocorre conforme 

fixos. 

Os dias, locais e horários são previamente anunciados nas mídias sociais (

Prefeitura Municipal de Restinga Sêca

página do Facebook da Prefeitura Municipal de Restinga Seca e da Secretaria Municipal de 

Saúde), Rádio e Jornal Integração, Jornal Tribuna de Restinga.

A vacinação era realizada no Sistema Drive

desde o dia 10 de maio de 2021 as imuniz

de Vacinação, localizado no Ginásio Municipal Romano Cantarelli (Rua Emílio Nagel, nº 

791). 

 Além do Centro Municipal de Vacinação, as imunizações também ocorrem nas Unidades 

Básicas de Saúde sempre que nece

- Posto de Saúde Central 

- UBS Dr. Orlando Otto Paul (Bela Vista)

- ESF Urbano (São Luiz) 

- ESF Rural São Miguel Novo

- ESF Rural São Miguel Velho

- Posto de Saúde de Jacuí 

- Posto de Saúde de Vila Rosa

 

Laboratórios

Sala de Vacinas de 
Restinga Seca

Centro Municipal 
de Vacinação
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A vacinação ocorre conforme disponibilidade de doses, portanto não há datas e horários 

Os dias, locais e horários são previamente anunciados nas mídias sociais (

Prefeitura Municipal de Restinga Sêca - portal da transparência – 

Prefeitura Municipal de Restinga Seca e da Secretaria Municipal de 

Saúde), Rádio e Jornal Integração, Jornal Tribuna de Restinga. 

A vacinação era realizada no Sistema Drive-Thru no Centro de Eventos Municipal, porém 

maio de 2021 as imunizações foram transferidas para o Centro Municipal 

de Vacinação, localizado no Ginásio Municipal Romano Cantarelli (Rua Emílio Nagel, nº 

Além do Centro Municipal de Vacinação, as imunizações também ocorrem nas Unidades 

Básicas de Saúde sempre que necessário: 

UBS Dr. Orlando Otto Paul (Bela Vista) 

ESF Rural São Miguel Novo 

ESF Rural São Miguel Velho 

 

Posto de Saúde de Vila Rosa 

Ministério da 
Saúde Central Nacional

CEADI - RS4ª Coordenadoria 
Regional de Saúde

Fluxo da vacina do laboratório até o 
Centro Municipal de Vacinação

                               

   

 

disponibilidade de doses, portanto não há datas e horários 

Os dias, locais e horários são previamente anunciados nas mídias sociais (site da 

 Vacinação COVID-19, 

Prefeitura Municipal de Restinga Seca e da Secretaria Municipal de 

Thru no Centro de Eventos Municipal, porém 

ações foram transferidas para o Centro Municipal 

de Vacinação, localizado no Ginásio Municipal Romano Cantarelli (Rua Emílio Nagel, nº 

Além do Centro Municipal de Vacinação, as imunizações também ocorrem nas Unidades 

Central Nacional

RS

do laboratório até o 
Centro Municipal de Vacinação 
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7.1  Quem pode realizar a vacina?

Pessoas que se enquadram nos critérios descritos nas publicações oficiais, conforme 

grupo prioritário ou faixa etária.

 

7.2  Documentos Necessários:

- Documento com foto; 

- CPF; 

- Comprovante de endereço;

- Adolescentes devem estar acompanhados de um responsável;

 

8. VACINÔMETRO 

A estimativa da população de 

pessoas.  Dessas, 11.053 foram vacinadas até 

esquema vacinal completo (com a 2ª dose ou dose única), já são 

vacinação segue as diretrizes do Informe Técnico 

a COVID – 19 (Ministério da Saúde). 

 

9. REDE HOSPITALAR 

No município de Restinga Seca temos o Hospital de Caridade São Francisco organizado 

para atender a nossa população com leitos clínicos Covid e não Covid.

 

10. PREVENÇÃO  

O momento é delicado, estamos diante de 

uso dos imunizantes contra o COVID

Grupos elencados como prioritários pelo MS, não dispensando as medidas preconizadas de 

prevenção propagando-as como necessárias e relevantes. 

A imunização, juntamente com a

que possamos diminuir a circulação do vírus. 

No município de Restinga Seca

pandemia, como por exemplo, o

possíveis aglomerações.   
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Quem pode realizar a vacina? 

e enquadram nos critérios descritos nas publicações oficiais, conforme 

grupo prioritário ou faixa etária. 

Documentos Necessários: 

Comprovante de endereço; 

Adolescentes devem estar acompanhados de um responsável; 

a população de Restinga Seca/RS acima de 18 anos 

foram vacinadas até a data de 17/08/2021 com a 1ª dose. Com o 

esquema vacinal completo (com a 2ª dose ou dose única), já são 5

zes do Informe Técnico – Campanha Nacional de Vacinação contra 

19 (Ministério da Saúde).  

No município de Restinga Seca temos o Hospital de Caridade São Francisco organizado 

população com leitos clínicos Covid e não Covid. 

delicado, estamos diante de um novo cenário nacional

uso dos imunizantes contra o COVID-19. É importante ressaltar que estamos imunizando os 

Grupos elencados como prioritários pelo MS, não dispensando as medidas preconizadas de 

as como necessárias e relevantes.  

, juntamente com a adoção das medidas estabelecidas

diminuir a circulação do vírus.  

Restinga Seca foram tomadas várias medidas 

o por exemplo, o fechamento dos estabelecimentos e limitação total quanto a 

                               

   

e enquadram nos critérios descritos nas publicações oficiais, conforme 

acima de 18 anos é hoje de 11.800 

com a 1ª dose. Com o 

5.965 restinguenses. A 

Campanha Nacional de Vacinação contra 

No município de Restinga Seca temos o Hospital de Caridade São Francisco organizado 

 

um novo cenário nacional com a liberação do 

que estamos imunizando os 

Grupos elencados como prioritários pelo MS, não dispensando as medidas preconizadas de 

adoção das medidas estabelecidas, é necessária para 

várias medidas desde o início da 

fechamento dos estabelecimentos e limitação total quanto a 
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Campanhas de conscientização têm sido 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos diante de um fato novo que gera grande expectativa na população

necessária a execução de forma organizada e ágil no processo de imuniza

contra a COVID-19.   

Reforçamos que não podemos deixar de estar vigilantes frente ao vírus, no que diz 

respeito à manutenção de todas as medidas estabelecidas de preve

 

 

Restinga Seca
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entização têm sido freqüentes. 

Estamos diante de um fato novo que gera grande expectativa na população

a execução de forma organizada e ágil no processo de imuniza

Reforçamos que não podemos deixar de estar vigilantes frente ao vírus, no que diz 

respeito à manutenção de todas as medidas estabelecidas de prevenção.    

Restinga Seca/RS, 18 de agosto de 2021. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

 

                               

   

Estamos diante de um fato novo que gera grande expectativa na população, sendo 

a execução de forma organizada e ágil no processo de imunização da população 

Reforçamos que não podemos deixar de estar vigilantes frente ao vírus, no que diz 

nção.     

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 


