
       

Covid: mais de oito mil vagas para agendamento nesta sexta

De: Secretaria de Saúde
Texto: Vagno Menezes| Foto: William Caldeira

Criado: 17 de junho de 2021

A Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar, no sistema de agendamento on-line, 8.700
vagas para vacinação contra a Covid-19. A abertura da agenda acontece nesta sexta-feira
(18), a partir das 15h. Os imunizantes administrados serão Pfizer e AstraZeneca. Para
agendar, basta clicar aqui e marcar dia e horário. 

As pessoas que receberão a primeira dose da vacina nesse momento são: população geral
sem comorbidades com 45 anos ou mais, portuários, população com deficiência
permanente de 18 a 59 anos, pessoas com outras comorbidades entre 18 e 59 anos,
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trabalhadores da educação, gestantes e puérperas.  

Também serão disponibilizadas 4.100 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca a
pessoas que tomaram a primeira dose há 84 dias.  

Número de vagas 
150 vagas para portuários;  
100 vagas para população com deficiência permanente de 18 a 59 anos; 
1.200 vagas para população geral sem comorbidades 45 anos acima; 
1.500 vagas para pessoas com outras comorbidades entre 18 e 59 anos; 
750 vagas para pessoas com outras outras comorbidades entre 18 e 59 anos – Vacina
Pfizer;  
150 vagas para gestantes e puérperas – Vacina Pfizer; 
750 vagas para Trabalhadores da Educação; 
4.100 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca -  pessoas que tomaram a primeira
dose da vacina há 84 dias). 
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