Lins, 03 de fevereiro de 2021.
NOTA
VACINAÇÃO COVID-19 PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE,
IDOSOS ACIMA DE 90 ANOS
A Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica
informa sobre a vacinação contra a Covid-19 em Profissionais da área da saúde e Idosos.
Os profissionais da área da saúde estão compreendidos como “trabalhadores dos serviços
de saúde que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância a
saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, e outros locais
estritamente relacionados aos serviços de saúde”.
Segue abaixo as orientações em relação as categorias profissionais e o modo de
comprovação no ato da vacinação, a fim de evitar possíveis fraudes e “fura-filas”, bem como
as datas de início da vacinação de cada categoria:

 Compreende-se como profissionais da saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas,
fisioterapeutas,

terapeutas

ocupacionais,

biólogos,

biomédicos,

farmacêuticos,

odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da
educação físico, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares - estes
deverão apresentar CPF e Carteira de Conselho de Classe ;

 Compreende-se como trabalhadores dos serviços de saúde: recepcionistas,
administrativos, seguranças, limpeza, cozinheiros, manutenção, motoristas de
ambulâncias - estes deverão apresentar CPF e comprovar o vínculo empregatício
através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) E/OU
Declaração em papel timbrado da Instituição de Saúde a qual pertence;



Profissionais que atuam em cuidados domiciliares: cuidadores de idosos e doulas
– estes deverão apresentar CPF e Certificado do Curso de Formação E/OU
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constando a função E/OU
Declaração de vínculo empregatício com reconhecimento de FIRMA ;

 Funcionários do sistema funerário: aqueles com contato com cadáveres
potencialmente contaminados - estes deverão apresentar CPF e comprovar o
vínculo empregatício através da apresentação da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) E/OU Declaração em papel timbrado da Funerária;



Estudantes da área da saúde: somente para aqueles em fase de estágio
(hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios) – estes deverão apresentar CPF e
comprovar o vínculo estudantil através de apresentação de Declaração em papel
timbrado da Instituição de Ensino constando o módulo/semestre de estágio e o
local de saúde a qual está estagiando;

 A partir de 05/02/2021 (sexta-feira) – iniciar a vacinação aos profissionais acima
elencados como da área da saúde;

 A partir de 08/02/2021 (segunda-feira) – iniciar a vacinação aos IDOSOS ACIMA DE
90 ANOS;
Informamos que a vacinação ocorrerá nas Unidades de Saúde (UBS e USF) de
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, cumprindo as medidas de segurança com
distanciamento e higienização. Segue abaixo os locais de vacinação:

UNIDADE

ENDEREÇO

TELEFONE

UBS RIBEIRO - “Dr. Péricles da Silva
Pereira”

R. Dr. João José G. Novaes, 217 –
Vila Ribeiro

(14) 3523- 6757

UBS REBOUÇAS - “Dr. Nilton Nicolau
Naufal”

R. Rosa Maria Angélica, 55

(14) 3523- 2572

UBS CAIC - “Dr. Francisco Mathias
Zorman”

R. Antenor Moreno das Neves,155José Dias dos Santos

(14) 3523- 6251

UBS JUNQUEIRA - “Dr. Adalberto
Ariano Crespo”

R. João Batista Arruda, 650

(14) 3523- 8385

USF TANGARÁ - “Pr. Agenor Miranda
de Campos”

R: Pedro Augusto Ariano, 220

(14) 3532-4885

USF PRIMAVERA –“Irmã Helena
Brioschi”

R: Angelina Albanese,320 –Jd
Primavera

USF PASETTO - “Dr. Thierz Garces
Aguiar”

R. Antonio Eufrázio Toledo, 20

(14) 3523- 4526

USF TEREZINHA - “Dr. Douglas
Souza Carvalho”

R: São Joaquim, 128

(14) 3532-5829

USF ZEQUINHA - “José Ferreira de
Moraes” Paulo Freire

R: João Vaz de Lima 970

(14) 3523-2418

Atenciosamente.

