
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Vigilância à Saúde

Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19

 

Circular n.º 15/2021 - SES/SVS/CGVAC-COVID19 Brasília-DF, 30 de abril de 2021

À SRSLE/DIRAPS

   SRSOE/DIRAPS

   SRSSO/DIRAPS

 

Prezados Gestores,

 

De ordem,

 

Considerando o Plano Operacional de Vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal;

Considerando a parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS;

Considerando nova remessa de doses recebidas (29/04/2021) no Distrito Federal, a
vacinação contra Covid-19 passa a ser ampliada hoje (30/04/2021) para os idosos de 60 anos e 61
anos.

Considerando que a vacinação para os idosos acima de 60 no Distrito Federal será
iniciada hoje (30), podendo ser aplicada a par r das 10h, ou conforme cronograma de entrega de
vacina nos pontos de vacinação, e con nuará na segunda - feira, sem funcionamento aos sábados e
domingos.

Conforme pactuação prévia será aberto os seguintes pontos de vacinação nas regiões
Leste, Sudoeste e Oeste, com o seguinte cronograma:

 

Região Leste:

Del Lago Qd 203 - Itapoã 

Abertura de Segunda à Sexta 

 

Região Sudoeste:

Céu da artes - Recanto das Emas

Abertura Segunda, Terça e Quinta

 

Região Oeste:

Praça dos Direitos - Ceilândia 

Abertura Segunda, Terça e Quinta

Deverão ser vacinados os trabalhadores que atuaram como apoiadores na vacinação do
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Deverão ser vacinados os trabalhadores que atuaram como apoiadores na vacinação do
dia, no limite de 10 doses por ponto, conforme definido como equipe mínima, não sendo estas doses
acumulavas ou podendo ser usadas para profissionais que não estiveram no ponto no dia.

Desta maneira, encaminhamos o presente para conhecimento e providências
necessárias.

Os membros do Comitê de Vacinação da SES/DF colocam-se à disposição para demais
esclarecimentos.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ERICK DAMASCENO MOREIRA -
Matr.1688486-8, Membro do Comitê, em 30/04/2021, às 17:52, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DIVINO VALERO MARTINS - Matr.1692769-9,
Coordenador(a) do Comitê, em 03/05/2021, às 12:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-
feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 60975191 código CRC= 57CFF40D.
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