
 

S T O P  G L O B A L  W A R M I N G
  Comunica também a toda a população de Lindoeste que, no dia 20/01 (quarta-feira), recebeu as primeiras
doses da vacina. Neste dia, foram recebidas 39 doses que estão sendo destinadas para vacinação dos
profissionais da saúde que estão na linha de frente de enfrentamento da Covid 19.

 No dia 24/01, mais 30 doses foram recebidas. 

PORTANTO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO 25/01/2021, 69 FORAM RECEBIDAS e E HÁ UM TOTAL DE 93
trabalhadores da saúde para imunizar). 

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda, para os próximos dias, a chegada de mais doses para imunização do
restante das pessoas elencadas nos grupos de risco nesta primeira etapa. Informa que está seguindo o
cronograma e respeitando as orientações do Ministério da Saúde e Protocolos da Secretaria Estadual de Saúde.

 Assim que chegarem as próximas doses, a população será informada pelos seguintes canais de comunicação:
RÁDIO COMUNITÁRIA LINDA FM, NOS TELEFONES :

3237-19-29 UBS ALVORADA;
3237-18-88 UBS CIELITO;
3237-11-76 HOSPITAL MUNICIPAL DE LINDOESTE. 

A vacinação ocorrerá na UBS da Alvorada. Por favor! Aguardem o calendário que estaremos informando
posteriormente, pois seguiremos o protocolo do Estado e o Ministério da Saúde. Toda a população a partir de 18
anos será contemplada com a vacinação, entretanto, será gradativa conforme o recebimento da vacina do
Governo do Estado.

O boletim informativo com as atualizações sobre o COVID-19 no município serão atualizadas toda a sexta feira
pelos seguintes canais de comunicação: portal do municipio de Lindoeste; Informativos na rádio Linda FM; e
postagens via Whatsapp.  

       A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEM REFORÇAR O PEDIDO PARA QUE A POPULAÇÃO CONTINUE
MANTENDO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 - CORONAVÍRUS:
 
- Uso obrigatório de Máscaras; 
- Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou com lenço descartável. Evite usar as
mãos, e se usá-las lembre-se de lavá-las com água e sabão; 
- Evite tocar os olhos, nariz e boca; 
- Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos, escovas de dente; 
- Lave as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou use álcool gel; 
- Não realize deslocamentos e viagens enquanto estiver doente; 
- Evite locais com aglomeração de pessoas; 
- Mantenha o distanciamento social. 
                

 

 

 

 
Etapas de vacinação previstas:
 
1° Momento: Trabalhadores da linha de frente no atendimento direto com pacientes suspeitos / ou confirmados da
COVID-19, funcionários que trabalham no Hospital Municipal de Lindoeste e a Clínica do Cielito, assim como os
vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19, que já estão sendo vacinados. 
2° Momento: Os demais trabalhadores da Saúde. 
3° Momento: Trabalhadores de serviços privados como: farmácias e clínicas; trabalhadores de laboratório que
coletam exames da COVID-19;
4° Momento: Idosos acima de 80 anos.
 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                              Dados atualizados em 25/01/2021
 
 
                                                                                                                                                                                   Ediandra de Borba 
                                                                                                                                                                        Secretária Municipal da Saúde
 

Fique atento aos
sintomas da Covid-19:

Tosse
Febre
Coriza

Dor de garganta
Dificuldade para respirar

Perda de olfato
Alteração do paladar

Distúrbios gastrintestinais 
Cansaço

Diminuição do apetite
Falta de ar


