ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INFORMAÇÕES SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA O COVID EM 09/04/2021
1.Quais os grupos prioritários que serão vacinados?
De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19,
foram definidos como grupos alvo da campanha: pessoas com 60 anos ou mais
institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, população indígena que
vive em terras indígenas homologadas e não homologadas, trabalhadores de saúde,
pessoas de 75 anos ou mais; povos e comunidades tradicionais ribeirinhas; povos e
comunidades tradicionais quilombolas, pessoas de 60 a 74 anos, pessoas com
comorbidades, pessoas com deficiência permanente grave, pessoas em situação de rua,
população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade,
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, forças armadas, trabalhadores de transporte coletivo
rodoviário de passageiros, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores transporte aquaviário, caminhoneiros,
trabalhadores portuários, trabalhadores industriais.
2. Como será a vacinação do restante da população?
Ocorrerá após os grupos prioritários, conforme as doses forem repassadas pelo Ministério
da Saúde.
3.Quem não será vacinado?
Crianças e adolescentes: pessoas menores de 18 anos não serão vacinadas, por enquanto.
As vacinas disponíveis até o momento não foram testadas suficientemente neste grupo.
4. Após tomar a vacina, posso deixar de usar máscara? Os cuidados de prevenção
estão dispensados?
Não. É imprescindível que se mantenha todas as medidas de precaução: uso de máscara,
distanciamento social e higienização das mãos. Essas etiquetas sanitárias seguirão
importantes, já que a vacina não impede a circulação do Sars-CoV-2. Mesmo protegida dos
sintomas, uma pessoa imunizada ainda pode transmitir a infecção. Toda vacina implica
numa redução de transmissão, mas o combate efetivo ao vírus passa pela manutenção dos
cuidados básicos até que a quantidade de pessoas vacinadas seja suficientemente grande.
Aglomerações também devem ser evitadas.
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