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Secretaria de Saúde de Macuco
Vacina contra a
preparada contra a Febre Amarela febre amarela em

Bom Jardim

Foto/Ascom Macuco

Fonte e foto/Ascom Bom Jardim

O prefeito Bruno Boaretto (primeiro à esquerda) junto à Juninho da Saúde, Flávio Boaretto (secretário municipal de saúde) e vice-prefeita Michelle Bianchini

Funcinários da Secretaria Municipal de Saúde de Macuco começaram a vacinar a população no dia da Campanha 18
de março, de 8h ás 17horas , no centro de Saúde e nos PSFs do s bairros Volta do Umbigo e Reta.
Os postos seguiram durante a semana oferecendo as doses para que todos os moradores que estão dentro do públicoalvo da campanha estejam imunizados.As vacinas foram aplicadas em pessoas a partir de 9 meses até 59 anos de
idade, segundo informações, foram milhares de vacinas que chegaram em Macuco, o prefeito Bruno Boaretto, já está em
busca de mais doses. Os residentes em áreas rurais também já foram vacinados.
Não foram e não devem ser vacinadas - as gestantes e mulheres que estão amamentando e maiores de 60 anos sem
Indicação Médica. Também não devem receber a dose pessoas com imunodeficiência (como, por exemplo, pacientes
com câncer ou HIV).
Para receber a vacina, os menores de idade têm que levar a caderneta de vacinação. Os maiores de idade precisam
apresentar um documento de identificação com foto.

Embora Bom Jardim não
tenha registrado nenhum
caso de febre amarela, a vacina contra a doença começou a ser aplicada, nesta terça-feira, nos PSFs e na Clínica da Família, no bairro
São Miguel, de 8h até as 17h.
Para se ter acesso à imunização, senhas serão distribuídas nas unidades de atendimento. Por dia, serão utilizadas entre 150 a 200 doses do
medicamento. A recomendação do Governo Federal é
que, primeiramente, os residentes em territórios rurais
sejam protegidos da enfermi-

dade, por estarem mais suscetíveis a um possível contato com o mosquito. No entanto, a prefeitura de Bom
Jardim tem dado igual atenção a moradores da zona
urbana.
O Secretário de Saúde,
Marcos Welber Pinheiro
Vieira, informou que não há
necessidade de “alarde público”, destacando que todos
os munícipes que desejarem receberão a dose. Devem ser vacinados crianças
a partir dos nove meses de
vida e adultos com idade inferior a 60 anos de idade.
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