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• A Prefeitura de Maricá iniciou segunda-feira (24/01) a vacinação contra a
Covid-19 na Unidade Móvel de Saúde, que ficará estacionada na Praça
Orlando de Barros Pimentel, no Centro, até o dia 05/02, imunizando a
população acima de 12 anos. O espaço funciona de segunda a sexta-feira,
das 9h às 19h, e nos sábados (29/01 e 05/02), das 9h às 17h.
• A vacinação de crianças de 5 a 11 anos continua em Maricá. Nesta quartafeira (26/01), o calendário avança para meninos e meninas, começando por
10 anos, e seguindo de dois em dois dias a ordem decrescente das idades.
A imunização ocorre em dez polos exclusivos.
• A prefeitura abriu agendamento online para testes de Covid-19 nas
Unidades de Saúde da Família (USF) de Maricá. A testagem nesses locais é
indicada para pessoas com sintomas leves no início da doença, entre três e
sete dias, e será realizada de acordo com a capacidade diária de cada
unidade. Quem testar positivo para Covid-19 precisa fazer o isolamento por
sete dias a partir do primeiro dia de sintomas, desde que não tenha tido
febre nas últimas 24h sem uso de antitérmicos.
• Maricá já alcançou 91,2% da população vacinada acima de 12 anos com
as duas doses ou dose única – ou seja, 129.561 pessoas foram vacinadas.
Com a dose de reforço já são mais de 50 mil pessoas. 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.
• O Boletim nº 398 desta semana (período de 19 a 25/01) 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 69,7%, sendo 22% de pacientes de outros
municípios.
• Maricá registrou, até esta quarta-feira (26/01), 26.320 casos confirmados
e 732 óbitos por Covid-19. Foram registrados quatro óbitos nesta semana,
entre 19 e 25 de janeiro. Os outros cinco óbitos deste boletim estavam em
análise pela Secretaria Estadual de Saúde e são referentes ao período de
30/04 a 01/07 de 2021.
• Para mais informações acesse o nosso site https://vacinamarica.com.br

