
 

                  Plano de Vacinação Covid19 /2021

A covid19 é um vírus altamente contagioso, devido a isso precisamos pensar no 

distanciamento durante o ato de vacinação, bem como no ambiente propício que permita 

circulação de ar. Baseado nestes fatos a coordenação de imunizações propôs que a 

melhor estratégia para iniciar a vacinação contra covid19, será através de ponto de 

vacinação externos, como drive trhu ou em local aberto protegido por gazebo, com 

segurança e estrutura para equipes e pacientes.

 De acordo com plano de vacinação nacional o primeiro grupo a ser vacinado, serão os 

profissionais da saúde, idosos acima de 75 anos, idosos residentes em asilos acima de 60

anos e indígenas.

 Desta forma os pontos de vacinação serão distribuídos pela cidade, de forma para 

atender todas as regiões, posicionando a estrutura em locais de fácil acesso.

                                  Distribuição dos pontos de vacinação

Região Bairros atendidos Ponto de apoio a 
vacinação

Arroio da Manteiga Arroio da manteiga, boa 
vista

Sharlau Sharlau Ginásio paróquia Santa Rita
Fone: 3568-2760 

Santos Dumont Rio dos sinos, Padre 
Orestes, Santos Dumont, 
Brás, Steingleder

Vicentina Vicentina, São Miguel, 
Parque do trabalhador, 
Olaria

Paróquia Nossa Senhora da 
Medianeira
Fone: 3590-4162 

Centro Fião, Cristo Rei, Padre 
Reus,

Ginásio/ Unisinos/ Sede 
Antiga Unisinos 3591-1122 
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https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR918BR918&sxsrf=ALeKk01-UpOyBECNyzYGbIqbCxfeMyLTjw:1609955620762&q=ginasio+paroquia+scharlau&sa=X&ved=0ahUKEwifnoSH8IfuAhUFH7kGHTCbChcQuzEIDSgB&biw=1920&bih=969&dpr=1#
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR918BR918&biw=1920&bih=969&sxsrf=ALeKk03WiUFQuaAtIc99_gxkPbrS1AMDLA%3A1609955768175&ei=uPn1X7OZCrXN5OUPmteFuA0&q=antiga+sede+unisinos&oq=antiga+sede+unisinos&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BAgAEEc6BAgjECc6CAgAEMcBEK8BOgIIADoHCCMQ6gIQJzoHCCMQJxCLAzoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6BQguELEDOgcIABCxAxBDOgoIABCxAxCDARBDOggILhCxAxCTAjoCCC5Q3K0CWLHhAmDe5AJoAXACeASAAasBiAGDHJIBBDAuMjiYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEKyAEIuAECwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiz1anN8IfuAhW1JrkGHZprAdcQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR918BR918&biw=1920&bih=969&sxsrf=ALeKk014cjW6bC9dN9r_X4ur6_QXCA8jFw%3A1609955665090&ei=Ufn1X4WWBbi_5OUP0dKDmAI&q=paroquia+nossa+senhora+medianeira&oq=paroquia+nossa+senhora+med&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyAggAMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyAggAMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvAToECCMQJzoHCCMQ6gIQJzoICC4QsQMQgwE6CggAEMcBEKMCEEM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgcIIxAnEIsDOg0IABDHARCvARBDEIsDOgcIABBDEIsDOgsILhCxAxCDARCLAzoLCAAQsQMQgwEQiwM6CwgAEMcBEK8BEIsDOggIABCxAxCLAzoFCC4QiwM6CggAEMcBEK8BEEM6BQgAELEDOgUILhCxA1CIiANY_pQEYMKnBGgBcAB4BYABrwKIAZQ0kgEIMC40NC4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEKuAECwAEB&sclient=psy-ab#


Rio Branco São José, Pinheiros, Santo 
André, Jardim América, 
Morro do espelho 

Paróquia Santa Catarina
Fone: 3588-1130

Feitoria Feitoria, Campestre  Assemplife
Fone: 3091-7044 

Fazenda São Borja Fazenda, São Borja Centro de Eventos Av São 
Borja Leopoldo
Fone: 3592-9222 

Cohab Duque  Duque, Santa Teresa Associação moradores ado 
lado do posto

 Planejamento de insumos

Material  Status

Seringas Verificar compra com almoxarifado

Algodão Verificar compra com almoxarifado

Micropore Verificar compra com almoxarifado

Descarpac Verificar compra com almoxarifado

Jaleco descartável Verificar compra com almoxarifado

Máscara descartável Verificar compra com almoxarifado

Álcool gel Verificar compra com almoxarifado

Álcool 70% Verificar compra com almoxarifado

Touca descartável Verificar compra com almoxarifado

Câmara fria de vacina Já solicitado a partir de memorando

Gazebos Já solicitado a partir de memorando

Caixas térmicas Já solicitado a partir de memorando

Planejamento de Recursos Humanos Enfermagem

Em decorrência do grande evento de vacinação que será a vacina covid 19, será 

necessária a contratação de profissionais técnicos de enfermagem, bem como parcerias 

com as universidades e cursos técnicos para voluntariado dos alunos, a partir do 

fornecimento de certificado de participação.

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR918BR918&biw=1920&bih=969&sxsrf=ALeKk02MQb9jqZheI04QqEk1d-Tz0dAfLw%3A1609955930712&ei=Wvr1X4b7KpvZ5OUPnMu5kAc&q=assemplife&oq=assemplife&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyBAgAEB4yBggAEAUQHjICCCY6BAgAEEc6BAgjECc6BggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJzoCCAA6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOgUIABCxAzoICC4QsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOgoIABDHARCjAhBDOgoIABDHARCvARBDOgsIABCxAxDHARCjAjoECAAQQzoNCAAQsQMQxwEQowIQQzoLCAAQsQMQxwEQrwE6CggAEMcBEKMCEAo6BAgAEAo6DQgAELEDEMcBEKMCEAo6DQgAELEDEMcBEK8BEAo6BwgAELEDEAo6CggAEMcBEK8BEAo6BggAEAoQEzoGCAAQHhATOggIABAKEB4QEzoKCAAQBRAKEB4QEzoICAAQBRAeEBNQzbUTWIbfE2Dz4hNoAXACeASAAbcBiAGjGpIBBDAuMjWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEKyAEFwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiGkOqa8YfuAhWbLLkGHZxlDnIQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR918BR918&biw=1920&bih=969&sxsrf=ALeKk02jXszvedkOlRhqCc9tbIK_yEihGg%3A1609955893201&ei=Nfr1X-7iC7zF5OUPsoqVyAc&q=paroquia+santa+catarina+s%C3%A3o+leopoldo&oq=paroquia+santa+catarina+s&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgBMgQIIxAnMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxCwAhAnOgIIJlC27QFY24QCYMmbAmgAcAB4AIABkwGIAdMWkgEEMC4yM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab#


Planejamento de Segurança

Como já é previsto a vacina será aplicada inicialmente na população idosa e profissionais 

da saúde, os demais grupos posteriormente. Devido ao risco de agressão aos 

profissionais vacinadores, solicito que a guarda municipal fique no período integral nos 

pontos externos de vacinação. Também solicito a instalação de câmeras na rede frio, uma

vez que não há possibilidade de fechamento da porta, bem como serviço de guarda 

noturna no centro de vigilância em saúde, com intuito de evitar roubos ou boicotes como 

desligar rede de luz (evento já ocorrido).

Planejamento de logística

Com uso dos pontos externos de vacinação, será necessário logística de entrega e 

recolhimento das vacinas diariamente (durante período indeterminado), talvez até 

deslocamento de profissionais e voluntários. Neste caso se faz necessários veículos para 

transporte aos pontos de vacinação (Van para profissionais) e (Spim para vacinas) 

podendo ser utilizados os veículos já existentes na secretaria de saúde.

 Conclusão

Nosso planejamento está baseado no desconhecido pois não sabemos qual/quais vacinas

seremos contemplados, mesmo assim é importante organizar tudo ao máximo para 

aguardar a chegada da vacina, pois como já havia previsto em memorando anterior a 

oferta e consumo quando aumentados, tornam a compra mais cara e de difícil entrega.

Dados demográficos  fonte SIPNI 2020

População de Idoso São Leopoldo: 26 mil idosos ( acima de 60 anos) sendo acima de 75 

anos total de 7 mil idosos

População Indígena São Leopoldo: 180 



Profissionais da saúde: 4 mil 

Lista de Instituições de longa permanências licenciadas:21
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