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• A Prefeitura de Maricá iniciou na segunda-feira (21/03) busca ativa nas escolas municipais para vacinar
as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. As secretarias de Saúde e Educação começaram a enviar aos
responsáveis, via agenda escolar, o pedido de autorização para aplicar a primeira e segunda dose nos
estudantes em seus ambientes escolares.

• A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começou a desmobilizar, na sextafeira (18/03), os atendimentos dos três polos exclusivos para atendimentos a casos suspeitos da Covid-19
(Centro, Inoã e Itaipuaçu). A medida ocorre em virtude da expressiva queda no número de atendimentos
e casos confirmados da doença nas últimas semanas, além do elevado percentual de vacinação da cidade.

• Maricá já alcançou 93,4% da população vacinada acima de 12 anos com as duas doses ou dose única,
ou seja, 132.690 pessoas foram vacinadas. Com a dose de reforço já são mais de 72 mil pessoas acima dos
18 anos.

• 10.918 crianças da faixa etária de 05 a 11 anos já receberam a primeira dose, 71% do público alvo
estimado. A vacinação infantil também ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h em sete polos fixos.

• O Boletim nº 405 desta semana (período de 16/03 a 22/03) registrou ocupação de casos de Covid
somente no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, com 20,5%. Houve a redução do número de
leitos em comparação aos meses de janeiro e fevereiro.

• Maricá registrou, até esta quarta-feira (23/03), 26.883 casos confirmados e 801 óbitos por Covid-19.
Não houve registro de óbitos por covid-19 nesta semana, referente ao período de 16/03 a 22/03. Os dois
óbitos deste boletim estavam em análise pela Secretaria Estadual de Saúde e são referentes ao período
de fevereiro de 2022.

• Para mais informações acesse o nosso site https://vacinamarica.com.br

