Boletim 396 – 12/01 – 20h30

• Maricá será a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro — e uma das
primeiras de todo o país — a começar a vacinação contra a Covid-19 nas
crianças de 5 a 11 anos, a partir desta sexta-feira (14/01), cumprindo
etapas por prioridades. Inicialmente, serão imunizadas as crianças
indígenas em suas aldeias. Já no sábado (15/01), será a vez das crianças
desta faixa etária com comorbidades ou deficiência permanente, na sede do
Serviço de Atendimento de Reabilitação Especial de Maricá (SAREM), das 9h
às 13h;
• Maricá já alcançou 90,1% da população vacinada acima de 12 anos com
as duas doses ou dose única – ou seja, 127.947 pessoas foram vacinadas.
Além da dose de reforço em geral e dose extra para o grupo de pessoas
imunossuprimidas (pessoas com baixa imunidade), o município segue
aplicando a segunda dose, com intervalo reduzido para 21 dias na vacina da
Pfizer e oito semanas para a AstraZeneca, e repescagem da primeira dose
para todos acima de 12 anos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, em
11 polos de vacinação em todos os distritos;
• O Boletim nº 396 desta semana (período de 05 a 11/01) registrou
ocupação de casos de Covid nos hospitais Conde Modesto Leal e Dr. Ernesto
Che Guevara, além da UPA de Inoã. A taxa média semanal de ocupação de
leitos das três unidades foi de 8,56%, sendo 3,75% de pacientes de outros
municípios;
• Maricá registrou, até esta quarta-feira (12/01), 19.435 casos confirmados
e 708 óbitos por Covid-19. São 15 óbitos a mais do que registrado na
semana anterior (693 mortes). Estes 15 óbitos estavam em análise pela
Secretaria Estadual de Saúde e são referentes ao período de 01/04 a 30/07
de 2021. Vale destacar que não foram registradas mortes por Covid-19
nesta semana, referentes ao período de 05 a 11/01;
• Para mais informações acesse o nosso site https://vacinamarica.com.br

