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•

Maricá iniciou nesta quarta-feira (22/09) a vacinação com a dose de
reforço em idosos com 91 anos ou mais que tenham recebido a segunda
dose há seis meses ou mais. Na quinta-feira (23/09) é o dia dos idosos
com 90 anos ou mais, e na sexta-feira (24/09), 89 anos ou mais.

•

A dose de reforço também estará disponível para os imunossuprimidos,
de qualquer idade, que tenham concluído o esquema vacinal com duas
doses há 28 dias ou mais.

•

Com a chegada de novas remessas da vacina contra a Covid-19, a
Prefeitura de Maricá vai realizar mais dois dias de repescagem geral na
quinta-feira e sexta-feira. A 1ª dose será aplicada em todas as pessoas
maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado.

•

A taxa média semanal de ocupação de leitos para atendimento a
pacientes com Covid-19, no período de 15 a 21/09, compreendendo os
hospitais Conde Modesto Leal e Dr. Ernesto Che Guevara, além da UPA
de Inoã, foi de 49,18%, sendo 25,26% de pacientes de outros municípios.
Na semana anterior, a taxa foi de 28,27%, sendo 24,21% de pacientes de
outros municípios.

•

Maricá registra, até esta quarta-feira (22/09), 18.358 casos confirmados e
498 óbitos por Covid. Os óbitos deste boletim são de três homens de 64
a 84 anos, que moravam nos bairros de Itaipuaçu de Cordeirinho, e quatro
mulheres com idades entre 52 e 92 anos, que moravam nos bairros de
Bambuí, Marquês, Centro e Cordeirinho. Estão curadas da doença 17.717
pessoas e há no momento 143 casos ativos, além de 20 óbitos em análise
pela Secretaria de Estado de Saúde;

•

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registra, até esta
quarta-feira (22/09), 1.273.870 casos confirmados e 65.227 óbitos por
Covid-19 no Estado. Estão recuperadas da doença 1.202.168 pessoas.

