SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PALMITAL PR
Rua: Esc. Egleci T. G. Campanini 1.250 – Centro.
CNPJ: 09.290.590/0001-09
Fone: (042) 3657-1655 / 2128 – 2309 Cep: 85270-000

PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
MUNICÍPIO PALMITAL

IDENTIFICAÇÃO
Regional de Saúde: 5º Regional
de Saúde

Município: PALMITAL

Endereço da SMS: Rua Egleci Terezinha Gomes Campanini, Centro, Palmital
Paraná
Contato

Funç
ão

Nome

Telefone

E-mail

Secretário/a
Municipal de
Saúde

Cheila Pecheka Ribeiro de
Jesus

(42)991331161

gestaosaude20
20@hotmail.co
m

Responsáve
l Vigilância
Epidemiológ
ica

Aline de Souza Pinto

(42)998648748

epidemiologiap
tal@yahoo.com
.br

Responsáve
l Vigilância
Sanitária

Izanete prester liber

(42)991043347

vigilanciasanita
riaptal@hotmail
.com

Responsáve
l Atenção
Primária

Katia Aparecida de Souza

(66)984118357

gestaosaude20
20@hotmail.co
m

Coordenado
r/a
Imunização

Thais Ferreira de Souza

(42)991158284

thadaniel2010
@hotmail.com

FARMACOVIGILÂNCIA

Ações

Atividades

Notificação de EAPV

Realizar a orientações a equipe responsável, sobre
importância da notificação imediata de eventos adversos.

Investigação de EAPV

Classificar um profissional responsável pelas investigações.

Identificação de Eventos
Graves Pós-Vacinação,
conforme Portaria n.°
204, de 17 de fevereiro
de 2016

O responsável deverá informar a 5º regional sobre a
notificação e o evento adverso. Verificar o serviço de
referência para os atendimentos.

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
Ações

Atividades

Organização da Rede de
Frio

Os insumos serão recebidos da 5º regional de saúde
alocada no Município de Guarapuava, armazenadas na
rede de frio e retiradas para a sala de vacina conforme
consumo diário.

Capacitação/atualização
dos profissionais de saúde

A capacitação será realizada a de todos os profissionais de
saúde que iram realizar a administração das doses da
vacina contra o Covid-19 e para todos os profissionais da
unidade. Orienta-los sobre os efeitos pós vacinas, e
capacitar sobre os sistemas de registros desta vacina,
definir e atualizar os profissionais sobre os locais de
extramuros, e orientar sobre o uso de equipamentos de
proteção individual necessários para esta campanha.

Vacinação

A vacinação será realizada no horário de atendimento
normal da unidade de segunda a sexta das 07h30mn às
11h30mn e das 13h00mn as 17h00mn e também será
definido um final de semana para vacinação das pessoas
que não podem comparecer em horário comercial. Para a
vacinação extra muro será montada tendas ao lado de fora
da unidade para diminuir o risco de aglomerações, e terá
vacinações no posto de saúde do Meron Matchula e
algumas áreas rurais com data e horário ainda a serem
definidos.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Ações

Atividades

Operacionalização do
Sistema de Informação

Capacitar os profissionais de saúde para os sistemas de
informação utilizados na campanha contra o Covid-19.

Vacinação Extra Muro

Realizar um formulário contendo o nome, data de
nascimento, cartão sus e data de quem está sendo
vacinado, para o registro da dose no sistema.

Registro na Caderneta de
Vacinação

Na caderneta de vacinação registrar a dose, lote, laboratório
da vacina, data de aplicação e assinatura do vacinador.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Grupos Prioritários

Quantitativo

Pessoas de 60 anos ou mais,
Institucionalizadas

00

População Indígena em Terras Indígenas
Demarcadas

00

Trabalhadores de Saúde que atuam em
Serviços de Saúde

155

Pessoas de 80 anos ou mais

227

Pessoas de 75 a 79 anos

225

Pessoas de 70 a 74 anos

339

Pessoas de 65 a 69 anos

451

Pessoas de 60 a 64 anos

546

Pessoas em Situação de Rua

00

Trabalhadores de Força de Segurança e
Salvamento

12

Comorbidades

1.135

Trabalhadores Educacionais e da
Assistência Social (CRAS, CREAS,
Casas/Unidades de Acolhimento)

349

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas

00

Pessoas com Deficiência Permanente
Severa

03

Quilombolas, Povos e Comunidades
Tradicionais Ribeirinhas

00

Caminhoneiros

50

Trabalhadores de Transporte Coletivo
Rodoviário e Ferroviário de Passageiros

23

Trabalhadores de Transporte Aéreo

00

Trabalhadores Portuários

00

População Privada de Liberdade (exceto
trabalhadores de saúde e segurança)

00

Trabalhadores do Sistema Prisional

10

TOTAL

3.525

COMUNICAÇÃO
Ações

Atividades

Comunicação

Radio

Orientar e informar a população através
da rádio sobre a importância e faixas
etárias para a vacinação de acordo com
a data.

Anuncio com carro de som

Será anunciado as faixas etárias, datas
e horários corretos a população sobre a
vacina.

Rede Social

Montar um material com todas as
informações sobre a campanha para
publicar em rede sociais via WhatsApp,
Facebook, Instagram e outros.

Agentes de saúde

Organizar uma reunião com os acs
para orienta-los a respeito da vacina
faixas etárias e para tirar quais quer
dúvidas em relação a campanha.

PALMITAL, 19/01/2021.
ALINE DE SOUZA
ENFERMEIRA RESPONSAVÉL PELA EPIDEMIOLOGIA

