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TREMEMBÉ ESTÁ ENTRE AS MAIS RÁPIDAS 
NO PROCESSO DE VACINAÇÃO NA REGIÃO

 Município já utilizou 100% do primeiro lote da Coronavac.
 Vacinação aos profissionais de Saúde
 Equipes vão continuar a vacinação 

 
Tremembé está na vanguarda do processo de vacinação contra o Coronavírus na 
região e é uma das cidades que mais 
doses recebidas até o momento
público-alvo desta fase do Plano Estadual 
“Utilizamos 100% das vacinas
recém-chegadas doses da Oxford
domicílio. Com isso, encerramos nesta sexta
profissionais de Saúde no Centro Técnico Superior. Chegando mais
equipe não poupará esforços para ampliar a quantidade de pessoas vacinadas”, 
explica o Secretário de Saúde 
Além de imunizar 100% dos profissionais da 
avançou rapidamente com a imunização dos idosos 
e agora foca nos idosos acima de 60 anos acamados.
Com um bom planejamento
Municipal, também foi possível 
demais profissionais da Saúde como médicos, psicólogos, nutricionistas
e também dos profissionais do sistema de privação de liberdade
simultaneamente aos idosos
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TREMEMBÉ ESTÁ ENTRE AS MAIS RÁPIDAS 
NO PROCESSO DE VACINAÇÃO NA REGIÃO

Município já utilizou 100% do primeiro lote da Coronavac.
Vacinação aos profissionais de Saúde se encerrou às 10h desta sexta
Equipes vão continuar a vacinação a domicílio aos idosos acamados até a 

chegada de novas doses. 

Tremembé está na vanguarda do processo de vacinação contra o Coronavírus na 
região e é uma das cidades que mais rápidamente vacina a população. Das 1.700 
doses recebidas até o momento, a Secretaria de Saúde já aplicou mais de 60% no 

do Plano Estadual da imunização contra o Coronavírus. 
100% das vacinas Coronavac e também já demos início à 

da Oxford-AstraZeneca para vacinar os idosos 
Com isso, encerramos nesta sexta-feira de manhã a vacinação dos 

profissionais de Saúde no Centro Técnico Superior. Chegando mais doses, nossa 
uipe não poupará esforços para ampliar a quantidade de pessoas vacinadas”, 

explica o Secretário de Saúde Dr. Carlo Guilherme.  
Além de imunizar 100% dos profissionais da Saúde da linha de frente, a cidade 

com a imunização dos idosos residentes em casas de repouso 
idosos acima de 60 anos acamados. 

Com um bom planejamento e contando com a fiscalização ativa da Câmara 
, também foi possível inicia, antes dos demais municípios a vacinação aos 

da Saúde como médicos, psicólogos, nutricionistas
e também dos profissionais do sistema de privação de liberdade entre outros
simultaneamente aos idosos acamados. 

Tel. (12) 3607-1025 
comunicacao@tremembe.sp.gov.br 
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