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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A Prefeitura de Rubiataba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa 

que elaborou o Plano Municipal de Vacinação, contendo toda a estratégia para 

a execução da campanha de vacinação contra o COVID 19, que será realizada 

juntamente com a Atenção Primária à Saúde. 

A disponibilização dos insumos que serão utilizados, será realizada pela 

Secretaria de Estado da Saúde - SES, por meio da Superintendência Regional 

de Saúde - SRS, aos municípios em quantidades proporcionais às doses da 

vacina distribuídas. Ressalta-se que a vacinação é gratuita e o cronograma 

seguirá o estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações – PNI, na 

seguinte ordem de priorização: preservação do funcionamento dos serviços de 

saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas 

graves e óbitos, seguido da preservação do funcionamento dos serviços 

essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção. 

Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde de Rubiataba, não utiliza critérios 

próprios e sim, critérios elaborados pelo Ministério da Saúde – MS, de acordo 

com as notas técnicas (Nº 01/02/03/04/05-2021: GI 03815), onde foram 

elencadas as seguintes populações como grupos prioritários para vacinação: 

 Idosos com 60 anos e mais, residentes em instituições de longa 

permanência (institucionalizadas), bem como os trabalhadores da saúde 

destes locais (início 21/01/2021); 

 Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em 

Residências Inclusivas (institucionalizadas), bem como os trabalhadores 

da saúde destes locais (não foram realizadas, pois, o município não 

possui esse grupo); 
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 População indígena que vive em terras indígenas homologadas e não 

homologadas (essas doses foram feitas no município de Nova 

América/GO, na Aldeia Carretão Tapuias); 

 34% dos Trabalhadores da saúde, priorizando inicialmente os 

trabalhadores envolvidos diretamente na atenção/referência para os 

casos suspeitos e confirmados de COVID-19 (início 21/01/2021); 

 Equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na 

vacinação (início 25/01/2021); 

 Trabalhadores da saúde dos Hospitais de Campanha; 

 Trabalhadores da saúde dos Hospitais públicos e privados que atendem 

pacientes com COVID-19 (Priorizando aos trabalhadores das áreas de 

UTI, emergência, unidades de internação de pacientes com COVID-19), 

(início 26/01/2021); 

 Trabalhadores do Serviço móvel de Urgência (SAMU), Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) e Sistema Integrado de Atendimento ao 

Trauma e Emergências (SIATE), (início 21/01/2021); 

 Trabalhadores de consultórios/laboratórios envolvidos diretamente na 

atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de COVID-19 

(início 25/01/2021); 

 Pessoas com 60 anos e mais acamados e pessoas com 90 anos e mais: 

1ª etapa (início 10/02/2021); 

 Pessoas de 89 a 85 anos: 2ª etapa (não iniciou a vacinação nesse grupo); 

 Pessoas de 84 a 80 anos: 3ª etapa (não iniciou a vacinação nesse grupo); 

 Pessoas de 79 a 75 anos: 4ª etapa (não iniciou a vacinação nesse grupo); 

 Pessoas de 74 a 70 anos: 5ª etapa (não iniciou a vacinação nesse grupo); 

 Pessoas de 69 a 65 anos: 6ª etapa (não iniciou a vacinação nesse grupo); 

 Pessoas de 64 a 60 anos: 7ª etapa (não iniciou a vacinação nesse grupo); 
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O município de Rubiataba/GO, recebeu 756 doses da vacina contra a COVID 

19, e até o momento foram vacinadas 637 pessoas. 

 

 

Rubiataba, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Díulia Diovana Oliveira Silva 

Coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

 

 

_____________________________________ 

Talitta Pollyana Ferreira Kobayashi 

Secretária de Saúde 

 


