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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 52/2021 - SES/SVS/CGVAC-COVID19 Brasília-DF, 21 de julho de 2021

À Superintendências Regionais de Saúde

Com cópias às DIRAPS e NVEPI

 

Prezados Senhores,

 

A vacinação é uma estratégia que apresenta medidas efe�vas na prevenção primária, a qual
corrobora para redução da morbimortalidade por doenças transmissíveis, bem como para redução da
mortalidade.

Considerando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação a Covid-19 (Nona Edição.
Considerando o Plano Estratégico e Operacional de Vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal.

Considerando as circulares deste comitê disponíveis em h�ps://info.saude.df.gov.br/circulares/.
Considerando manifestação deste comitê de finalizar os grupos com imunização já em curso, sem adicionar
nenhuma outra categoria ainda não prevista no PNO, cuja medida visa dar celeridade ao processo de vacinação
contra a Covid-19 no DF, ampliando cada vez mais a faixa etária a ser vacinada (Circular n.º 50/2021 -
SES/SVS/CGVAC-COVID19).

Considerando a chegada de maior quan�dade de doses para o Distrito Federal e a previsão de
grandes remessas de novas doses. 

O Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 acrescenta:

 

1. Inclusão de público alvo:

 

População em geral com idade igual ou superior de 37 anos, a par�r de sexta-feira (23/07/2021)

 

Para tanto, por determinação do Governo do Distrito Federal fica estabelecida a abertura de
novos pontos de vacinação, a par�r de sexta-feira (23/07/2021), direcionando todos os esforços possíveis,
inclusive da Campanha de vacinação da Influenza e exclusivamente para esta sexta-feira (23/07/2021) também
a vacinação de ro�na para a vacinação contra a Covid 19.

Os pontos de vacinação irão funcionar nos seguintes horários:

Na sexta-feira (23/07/2021): de 08h às 17h nas Unidades Básicas de Saúde; de 09h às 17h, nos
pontos na modalidade Drive Thru;

No sábado (24/07/2021) e domingo (25/07/2021): de 09h às 17h, em todos os pontos de
vacinação.

Reforçamos, às unidades de saúde, que não percam a oportunidade de promover a vacinação
dos grupos prioritários já contemplados, orientando os usuários sobre a disponibilidade dos imunobiológicos.

Reforçamos ainda a necessidade de orientação aos usuários vacinados a respeito da necessidade
de manutenção de medidas não farmacológicas, tais como isolamento e distanciamento social, uso de máscara
e álcool gel, higienização das mãos pós vacinação para enfrentamento da pandemia por Covid-19.
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Quanto a vacinação de apoiadores nos pontos de vacinação, farão
jus EXCLUSIVAMENTE os trabalhadores que atuaram como apoiadores na vacinação do dia, no limite de
10 doses por ponto. Essas doses não são acumula�vas, nem poderão ser usadas para profissionais que não
es�veram no ponto no dia ou que não forem trabalhadores de saúde.

Em caso de dúvidas ou ocorrência de situações excepcionais, o Responsável Técnico (RT) da
equipe da unidade de saúde poderá deliberar acerca da vacinação em caso de verificar presentes as condições
já elencadas por este comitê.

Atenciosamente, 

 

 

Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19

Documento assinado eletronicamente por TEREZA LUIZA DE SOUZA PEREIRA - Matr.1657743-4,
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Documento assinado eletronicamente por RENATA BRANDAO ABUD - Matr.0159416-8,
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setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE PINTO COSTA VIEIRA - Matr.1435468-3,
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setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
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17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 66327452 código CRC= ADBCB6E1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

 

00060-00330219/2021-50 Doc. SEI/GDF 66327452


