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• A Prefeitura de Maricá vai desmobilizar a partir desta sexta-feira (18/03) os
atendimentos dos três polos exclusivos da Covid-19 que ficam no Centro,
Inoã e Itaipuaçu. A medida é resultado da expressiva queda no número de
atendimentos. Responsáveis por mais de 145 mil atendimentos desde a
implantação, em abril de 2020, os polos registraram uma queda 90% na
procura de pessoas com sintomas da doença.
• Com a chegada de novas doses pediátricas contra a Covid-19, a Prefeitura
de Maricá retornou nesta quarta-feira (16/03) com a repescagem
permanente das crianças de 5 a 11 anos, suspensa desde a última segundafeira (14/03), por falta de imunizantes.
• A repescagem ocorre em sete Unidades de Saúde da Família (USF)
localizadas em todos os distritos da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h
às 16h. A Unidade Móvel de Saúde, estacionada desde a semana passada no
Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, também volta aplicar exclusivamente as
doses no público infantil, de segunda à sexta-feira, das 9h às 19h, com
acolhimento até as 18h30.
• Os dados sobre Covid-19 apontam para uma redução significativa da
incidência da doença em Maricá. A taxa de positividade - percentual de casos
positivos em pessoas submetidas aos testes RT-PCR e antígenos (ag) - está
em apenas 2%. É a menor desde o início da pandemia, em março de 2020
(em janeiro de 2022, por exemplo, chegou a 80%).
• A Prefeitura de Maricá já aplicou 10.603 doses da vacina contra a Covid-19
em crianças até quarta-feira (16/03).
• Maricá já alcançou 93,3% da população vacinada acima de 12 anos com as
duas doses ou dose única – ou seja, 132.502 pessoas foram vacinadas. Com
a dose de reforço já são mais de 70 mil pessoas.
• O Boletim nº 404 desta semana (período de 09/03 a 15/03) registrou
ocupação de casos de Covid somente no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che
Guevara, com 21%.
• Maricá registrou, até esta quarta-feira (16/02), 26.880 casos confirmados
e 799 óbitos por Covid-19. Foram registrados três óbitos nesta semana, no
período entre 09 e 15 de março. O outro óbito deste boletim estava em
análise pela Secretaria Estadual de Saúde e é referente a janeiro de 2022.
• Para mais informações acesse o nosso site https://vacinamarica.com.br

