
 

 

 

 
O MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC

Saúde, vem a público informar que
um lote de 220 doses de vacinas para imunização contra o 

 
Com a chegada desse novo lote

total de 934 doses recebidas e
prioritários conforme o Manual do Plano Nacional
quais norteiam os grupos prioritários.

 
Sendo assim, os IDOSOS DE 80 A 89 ANOS

Vigilância Epidemiológica convoca os id
dirigirem-se até a sala de vacinação do Posto do Centro, de Segunda
Feira das 08h ás 11h e das 13h ás 

 
Importante que os idosos compareçam munidos de 

cartão nacional SUS e CPF
da vacinação, a partir de comprovações que o cidadão deve apresentar.

 
A população-alvo da Campanha Nacional de vacinação contra a 

mencionada, foi priorizada segundo
riscos para agravamento e óbito pela doença. O escalonamento desses grupos 
populacionais para vacinação ocorre conforme a disponibilidade das doses de vacina.
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NOTA OFICIAL 
MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, vem a público informar que nesta sexta-feira, 5 de março de 2021
de vacinas para imunização contra o COVID

Com a chegada desse novo lote que é da fundação Butantã
doses recebidas e será dada continuidade na vacinação dos grupos 

Manual do Plano Nacional e Plano Estadual de vacinação
quais norteiam os grupos prioritários. 

IDOSOS DE 80 A 89 ANOS estão recebendo as imunizações, a 
Vigilância Epidemiológica convoca os idosos que queiram ser imunizados, para 

se até a sala de vacinação do Posto do Centro, de Segunda
Feira das 08h ás 11h e das 13h ás 16h45min. 

Importante que os idosos compareçam munidos de carteira de vacinação, 
CPF, pois a identificação do grupo prioritário é feita na triagem 

da vacinação, a partir de comprovações que o cidadão deve apresentar.

alvo da Campanha Nacional de vacinação contra a 
mencionada, foi priorizada segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores 
riscos para agravamento e óbito pela doença. O escalonamento desses grupos 
populacionais para vacinação ocorre conforme a disponibilidade das doses de vacina.

Dionísio Cerqueira/SC, sexta-feira, 5 de março de 2021

Thyago Wanderlan Gnoatto Gonçalves 
Prefeito Municipal 

Bianca MaranBertamoni
Vice

Deniz Evandro da Rocha 
Secretário de Saúde 

 

, através da Secretaria Municipal de 
feira, 5 de março de 2021, recebeu 

COVID-19. 

Butantã, contabiliza-se um 
vacinação dos grupos 

Plano Estadual de vacinação, os 

estão recebendo as imunizações, a 
osos que queiram ser imunizados, para 

se até a sala de vacinação do Posto do Centro, de Segunda-Feira à Sexta-

carteira de vacinação, 
a identificação do grupo prioritário é feita na triagem 

da vacinação, a partir de comprovações que o cidadão deve apresentar. 

alvo da Campanha Nacional de vacinação contra a covid-19, 
os critérios de exposição à infecção e de maiores 

riscos para agravamento e óbito pela doença. O escalonamento desses grupos 
populacionais para vacinação ocorre conforme a disponibilidade das doses de vacina. 

feira, 5 de março de 2021. 
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