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TREMEMBÉ INICIADRIVE-THRU ANTECIPA CADASTRO ACIMA DE 75 ANOS
 

 Idosos de 90 anos ou mais serão vacinados
segunda

 Equipe de Saúde vai antecipar o cadastro 
anos para agilizar a próxima etapa de vacinação.

 
Nesta segunda-feira, dia 
contra o Coronavírus nos idosos acima de 90 anos com o sistema de 
drive-thru no Centro d
presencial de idosos acima de 75 anos
do Plano de Vacinação do Estado de São 
feito por um familiar do idoso.
Ao mesmo tempo, continua a força tarefa de vacina
idosos acamados acima de 60 anos
profissionais de saúde já cadastrados pelo município para
tomarem suas doses. 
VACINA EM IDOSOS DE 90 ANOS OU MAIS
Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h
Local: Centro de Eventos, sistema drive
entrada de pedestres pela Rua Min. Amador Bueno.
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 INICIA VACINA COM SISTEMA THRU EM IDOSOS DE 90 ANOS ANTECIPA CADASTRO DE PESSOAS ACIMA DE 75 ANOS 

Idosos de 90 anos ou mais serão vacinados com sistema drive
segunda-feira, 08, no Centro de Eventos. 

Equipe de Saúde vai antecipar o cadastro presencial de idosos acima de 75 
anos para agilizar a próxima etapa de vacinação.

dia 08, a cidade de Tremembé inicia a vacinação 
contra o Coronavírus nos idosos acima de 90 anos com o sistema de 

thru no Centro de Eventos, e também já dá início ao cadastro 
de idosos acima de 75 anos para agilizar as próximas etapas 

do Plano de Vacinação do Estado de São Paulo - o cadastro poderá ser 
feito por um familiar do idoso. 
Ao mesmo tempo, continua a força tarefa de vacinação a domicílio nos 
idosos acamados acima de 60 anos e a convocação por telefone 
profissionais de saúde já cadastrados pelo município para também

 
VACINA EM IDOSOS DE 90 ANOS OU MAIS 

das 9h às 11h e das 14h às 16h 
Centro de Eventos, sistema drive-thru Rua Albuquerque Lins ou 

entrada de pedestres pela Rua Min. Amador Bueno. 

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

 

COM SISTEMA EM IDOSOS DE 90 ANOS E DE PESSOAS 
com sistema drive-thru já nesta 

de idosos acima de 75 
anos para agilizar a próxima etapa de vacinação. 

a vacinação 
contra o Coronavírus nos idosos acima de 90 anos com o sistema de 
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para agilizar as próximas etapas 

o cadastro poderá ser 
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