8 BAURU, domingo, 11 de abril de 2021

GERAL

Vacinação de profissionais da Educação
acima de 47 anos começa nesta segunda
Será imunizado professor e quem atua no administrativo, como gestor, coordenador, secretário, servente, merendeira, entre outros

C

omeça nesta segundafeira (12) a vacinação
contra a Covid-19 para
os profissionais da área de
Educação com idade igual e
acima de 47 anos do município de Bauru, que atuam nas
escolas das redes públicas
(municipal e estadual) e privada da educação básica.
Além dos professores, serão imunizados funcionários
que atuam no apoio administrativo como gestores, coordenadores pedagógicos, secretários de escola, serventes,
merendeiras, entre outros.
PLATAFORMA NA INTERNET
Para receber a vacina, os
interessados devem efetuar o
cadastro na plataforma VacinaJá Educação, disponível no

CADASTRO ONLINE
Os interessados devem
efetuar o cadastro na
plataforma VacinaJá

endereço eletrônico https://
vacinaja.sp.gov.br/educacao,
informando o número do CPF,
nome completo e e-mail. Na
sequência, será encaminhado
um link no e-mail indicado
para validação e continuidade
do cadastro. É importante verificar se o e-mail não foi deslocado para a caixa de spam.
Em seguida, o profissional
deve confirmar dados pessoais
e apontar o nome da escola,
rede de ensino, município e
cargo ocupado. Para a rede
pública municipal e rede privada, também é necessário
anexar os holerites dos meses
de fevereiro e março.
O cadastro será analisado
e, se validado, o profissional
receberá por e-mail o comprovante VacinaJá Educação. O
documento contém um QRCode para verificação de autenticidade. Caso não receba
o comprovante pelo e-mail, o
interessado deverá baixar pela
internet, acessando a plataforma VacinaJá Educação e informando o número do CPF e,
na página seguinte, clicar em

Divulgação

A vacinação ocorrerá na sede da Secretaria Municipal de Educação, mediante agendamento
“Baixar documento”. Esta etapa é o primeiro procedimento
para imunização, mas não garante o agendamento.
VACINAÇÃO
Após ter a validação do
cadastro e a confirmação da
vacinação, o profissional vai
ser informado pela direção
de sua unidade escolar sobre

a data e horário em que receberá o imunizante. No momento da vacinação, o profissional da educação deverá
apresentar o comprovante,
CPF e RG. Caso o usuário
não apresente o comprovante, ele não poderá ser imunizado. Esta ação é organizada
pela Prefeitura de Bauru, por
meio das Secretarias de Edu-

cação e Saúde, em parceria
com a Unisagrado, Colégio
Chaminade e FourC.
A aplicação das doses terá
início na segunda-feira, das
13h30 às 17h30, na sede da
Secretaria Municipal da Educação, na Rua Raposo Tavares,
8-38. A imunização ocorrerá de
acordo com cronograma previamente divulgado.

3.875 doses da vacina contra a gripe são aplicadas
A vacinação contra
a Influenza será
retomada só sábado
que vem, dia 17

A

Prefeitura de Bauru,
através da Secretaria
Municipal de Saúde,
aplicou 3.875 doses da vacina contra a gripe - Influenza neste sábado (10), em 22
unidades de saúde. O público
que deve receber esta vacina,
por enquanto, é formado por
crianças de seis meses a cinco
anos, gestantes e puérperas,
que são mulheres que deram
à luz há até 45 dias.
As pessoas que não toma-

ram a vacina neste sábado
não devem procurar as unidades de saúde de segunda a
sexta-feira, pois nestes dias
a prefeitura fará a aplicação
da vacina contra a Covid-19.
A vacinação da Influenza
será retomada no sábado que
vem, dia 17.
Neste sábado, foram imunizadas 3.434 crianças entre
seis meses e cinco anos, o que
equivale a 22,5% do total de
Bauru. Também receberam a
vacina 287 gestantes, 8,4%
do total do município, e 50
puérperas, o que representa
8,6% deste público. Ainda
neste sábado, foram vacinados 103 profissionais da saúde, que atuaram na campa-
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nha, e um indígena.
PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Os profissionais da saúde que atuam em hospitais,
unidades de urgência, rede
de atenção básica e especializada vão tomar a vacina da
Influenza em seus próprios
locais de trabalho, já nos
próximos dias. Os demais
profissionais da saúde devem aguardar a divulgação
de quando devem procurar
as unidades.
Os idosos, por enquanto,
não devem procurar as unidades para tomar a vacina
da Influenza, pois este público está tomando a vacina
da Covid-19 no momento. A

Valdenia de Oliveira vacina Henrique, de 2 anos, no colo da
mãe Rebeca Marques Pagani
Secretaria de Saúde vai informar quando novos públicos deverão comparecer para
tomar a dose única da vacina

da Influenza, que protege da
H1N1, H3N2 e Influenza B,
sendo oferecida anualmente
pelo Ministério da Saúde.

Secretaria de Saúde divulga balanço das fiscalizações

A

Secretaria de Saúde,
através do Departamento de Saúde Coletiva, informa o balanço das
fiscalizações em estabelecimentos no mês de março.
No período, houve um total

de 666 fiscalizações realizadas, com uma média de
22 por dia. Foram recebidas
um total de 1.446 denúncias,
para uma média de 18 por
dia, com 569 sendo atendidas, e, dessas, 481 foram de-

claradas improcedentes e 88
procedentes.
Foram 91 estabelecimentos orientados verbalmente e
16 documentos aplicados, sendo duas orientações escritas e
14 autos de infração. Esses

autos foram aplicados em seis
bares, três restaurantes, um
trailer de lanche, uma loja de
conveniência, uma indústria,
um estacionamento e um comércio em geral.
Quanto aos motivos, foram

nove autos por manter estabelecimento aberto ao público
com consumo no local, três
por aglomerações no local, um
por funcionário trabalhando
com suspeita de Covid e um
por falta do uso de máscara.

