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Prezados servidores, terceirizados e estagiários,

Nos dias 8 e 9 de setembro de 2021, estaremos realizando a segunda dose da
nossa vacinação Covid-19. Conforme orientações que seguem:

 
ORIENTAÇÕES GERAIS:

 
- Participarão da ação de vacinação no campus, profissionais que tenham

recebido a primeira dose da vacina contra COVID-19 nos dias 15 e 16 de Junho, na ação
realizada em nosso campus. A apresentação da CARTEIRA DE VACINA ENTREGUE NO
DIA DA PRIMEIRA DOSE É IMPRESCINDÍVEL PARA QUE REALIZE A SEGUNDA DOSE,
caso tenha ocorrido o extravio da mesma, você deve comparecer ao posto IV (anterior as datas
citadas) para a conferência e recebimento da 2ª via do documento.

- Pessoas que já tenham sido vacinados contra a Influenza (H1N1) devem
observar o intervalo mínimo de 14 dias para a imunização contra COVID-19. Neste caso, a
recomendação é comparecer no Posto IV, no horário das 08:00 às 14hs, de segunda a sexta
feira, após o prazo decorrido, o primeiro dia é contado no dia seguinte ao da aplicação.

- Mulheres que estejam gestantes ou puérperas (com até 45 dias do parto) devem
receber a vacina Pfizer no grupo das gestantes – atendendo aos critérios definidos, como
comorbidades e apresentando atestado médico diretamente no Posto IV.

- Caso a Pessoa tenha sintomas gripais ou febre, aguardar melhora dos sintomas.
- As pessoas que fazem uso de imunoglobulina humana devem se vacinar com,

pelo menos, 14 dias de intervalo para evitar interferência na resposta imunológica.
- Se caso a pessoa tenha testado positivo para Covid 19, aguardar 30 dias após o

diagnóstico, para após receber a vacina contra a Covid 19.
 
DOCUMENTAÇÃO:
 
*Documento de identificação com foto;
*Cartão SUS;
*Carteira de vacina com registro da primeira dose.
 
LOGISTICA DE VACINAÇÃO:
 
Teremos dois modelos de vacinação, Drive Trhu e sala de vacina, ambos

acontecerão no Cidec Sul. Orientamos que quem possua veículo possa utilizar o referido
sistema, no sentido de não haver aglomeração.

Segue abaixo dias e horários separados por unidades, pró reitorias, reitoria e
órgãos vinculados e terceirizados. A referida estratificação deu-se por quantitativos por
unidades, para fecharmos o número máximo de doses a serem aplicadas por turno.

Salienta-se que independente do dia que ficou agendado em sua carteira de
vacina para segunda dose, 8 ou 9, você deve comparecer no dia que esta agendado logo
abaixo.
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08/09/2021 8, às 9h 08/09/2021, às 10:30 08/09/2021 à 14hs
EQA IO ICB
ICEAC PROINFRA ICHI
PROGEP PROEXC PROITI

FADIR TERCEIRIZADOS LETRA B e
C FAMED

TERCEIRIZADOS COM A
LETRA A  EENF

  TERCEIRIZADOS LETRA D
até F

 
 

08/09/2021 às 15h30 09/09/2021, às 9h 09/09/2021 à 10h30
ILA EE PROPLAD
IMEF C3 IE
PRAE PROPESP PROGRAD

TERCEIRIZADOS G até J FAURG REITORIA E TODOS OS
ORGÃOS VINCUL.

 TERCEIRIZADOS LETRA K
até O

TERCEIRIZADOS LETRA P
até W

 
 

Solicitamos que cheguem ate o Cidec sul perto do horário do início da vacinação,
haja vista que felizmente temos dose disponível a todos servidores e terceirizados, dessa
forma evitamos qualquer transtorno que possa ocorrer.

 
 

                      Atenciosamente,

PROFª. DRª. LÚCIA DE FÁTIMA SOCOOWSKI DE ANELLO  
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

 

“Preserve a Vida: Velocidade máxima no Campus Carreiros – 50 Km/h”
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