PLANO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

MUNICÍPIO XAMBRÊ
IDENTIFICAÇÃO
Município: XAMBRÊ
Endereço da SMS: Rua México.
Função

Regional de Saúde: 12ª

Nome

Secretário/a Municipal de Saúde

ELIO AZEVEDO
MICHELE
GOSALAN STEL

Responsável Vigilância
Epidemiológica
Responsável Vigilância Sanitária

Responsável Atenção Primária

Coordenador/a Imunização

SILVIA LUDMILA
ANTONIO
FIGUEIREDI
SYMARA R
BERNARDELLI
OLIVEIRA
SYMARA R
BERNARDELLI
OLIVEIRA

Contato
Telefone

E-mail

44 36321575
44 99705 2207
44 36321380
44 984135397
44 36321575
44 984393991

saude@xambre.pr.gov.br

44 36321021
44 98402 9923

xambreh1n1@gmail.com

44 36321021
44 98402 9923

xambreh1n1@gmail.com

imunoxambre@gmail.com
visaxambre@gmail.com

FARMACOVIGILÂNCIA

Ações

Notificação de EAPV

Atividades
Identificar o evento, encaminhar para
avaliação
médica
no
PA
(se
necessário), registrar o evento em
sistema orientado pela Regional de
saúde.
Profissional
responsável
notificação: Enfermeiro

Investigação de EAPV

pela

Monitorar e acompanhar paciente até a
conclusão
do
caso.
Realizar
levantamento de dados sempre que
preciso.
Profissional
responsável
investigação: Enfermeiro

pela

Responsável em informar a Regional
de Saúde em 24 horas: Symara
Identificação de Eventos Graves PósVacinação, conforme Portaria n.° 204, de 17
de fevereiro de 2016

No primeiro momento via telefone
comunicar a Regional de saúde, em
seguida fornecer dados/documentos
se solicitado.
Serviço
de
referência
atendimento ao usuário:
atendimento Municipal.

para
Pronto

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
Ações

Atividades
Receber os imunos e armazenar em
câmara fria.
Distribuir
doses
proporcional
a
população de cada sala de vacina e seu
território.

Organização da Rede de Frio

Utilizar caixas térmicas devidamente
ambientadas.
Se necessário utilizar escolta policial
para o translado dos imunos, bem como
a vigia das UBS em horários de fluxo e
fechado.

Capacitação/atualização dos profissionais de saúde

Após orientações da regional de saúde
reunir equipe municipal de vacinadores
para leitura e discussão do informe
técnico.
Reforçar o uso de EPI’s e lavagem das
mãos.
Conforme o recebimento dos imunos
(quantidades) e público alvo a ser
vacinado as salas estarão vacinando em
horário comercial de segunda a sextafeira, se necessário estenderemos
horário noturno e/ou finais de semana.
As salas terão um profissional vacinador
e um profissional para registros.

Vacinação

Será ofertada a opção drive-thru,
Acolhida da população mantendo
distanciamento dentro e fora das UBS’s
e orientando o uso de máscara sempre
e uso de álcool gel ao adentrar a
unidade de saúde.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Ações

Operacionalização do Sistema de Informação

Atividades
Registro: Técnicos em sala de vacina
que já usam o sistema na rotina, se
necessário ACS poderão ajudar na
digitação após treinamento


Cenário 2 - Estabelecimento de

Saúde COM conectividade na
internet e condições de fazer
digitação online;

Possuímos 3 salas de vacinas
equipadas com computador e internet.
Nos casos de vacinação em domicílio
registrar no sistema assim que oportuno
no retorno à UBS
Na falha ou falta de energia ou internet
registrar manual e alimentar o sistema
no momento oportuno.
Inicialmente
apenas
acamados/domiciliados.

Vacinação Extra Muro

nos

Se aparecer a necessidade podemos
organizar pontos de vacinação.

Registro na Caderneta de Vacinação

Todos os vacinados terão a caderneta
de vacinação devidamente identificada,
com ou sem carimbo (de acordo com o
cartão apresentado), contendo nome do
imuno, data, Cnes, lote/laboratório e
assinatura do vacinador.

GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupos Prioritários

Quantitativo

Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas

-

População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas

-

Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde

100

Pessoas de 80 anos ou mais

181

Pessoas de 75 a 79 anos

150

Pessoas de 70 a 74 anos

202

Pessoas de 65 a 69 anos

231

Pessoas de 60 a 64 anos

303

Pessoas em Situação de Rua

-

Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento

5

Comorbidades

350

Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS,
Casas/Unidades de Acolhimento)

100

Pessoas com Deficiência Institucionalizadas

-

Pessoas com Deficiência Permanente Severa

10

Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas

-

Caminhoneiros

20

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros

-

Trabalhadores de Transporte Aéreo

-

Trabalhadores Portuários

-

População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança)

25

Trabalhadores do Sistema Prisional

08
TOTAL

COMUNICAÇÃO
Ações

Comunicação

Atividades

Divulgação por redes sociais, carro de
som, cartazes em locais com maior
fluxo de pessoas.

Xambrê, 18 de janeiro de 2021.
Symara Rodrigues Bernardelli Oliveira
Coordenadora Municipal de Imunização

