
                

   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – PR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

VIGILANCIA EM SAÚDE 
 

 

Comunicado – 03/03/2021 

Venho através desse, comunicar e esclarecer a toda população sobre o andamento da vacina no Município de São 

Jerônimo da Serra. No dia 19/01/2021 o município com contemplado com 693 doses de vacina – Coronavac – 

Butantan, dessas com destinação certa. 

Foram destinadas a seguinte categoria: 

Vacina Quantidade Categoria 

CORONOVAC 50 PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE 

CORONOVAC 252 RESERVA BARAO DE ANTONINA 

CORONAVC 391 RESERVA SÃO JERONIMO 

TOTAL  693 DOSES  

 

Dessas doses já foram vacinados: 

Indígenas  603  

Profissionais  50 

Total  653 

  

**Estoque 40 (indígenas) 

 

No dia 24/01/2021 recebemos mais 60 doses de vacina – ASTRAZENIC – Fio Cruz, destinada aos profissionais de 

saúde - 

Vacina Quantidade Categoria 

   

FIO CRUZ 60 PROFISSIONAIS DE SAUDE 

 

Dessas doses acima já foram vacinados os profissionais da Atenção Básica – UTLIZADA TODAS AS DOSES. 

 

No dia 08/02/2021 o município recebeu mais 70 doses da vacina – Coronavac – Butantan, destinada a população 

Idosa – Idosos com idade acima de 90 anos e podendo após conclusão dessa faixa etária, fazer a vacina em ordem 

decrescente.  

Foram realizadas as seguintes vacinas –  

Vacina Quantidade  Idosos na idade  

CORONOVAC 46 90 ANOS + 

CORONAVAC 09 89 ANOS  

CORONAVAC 13 88 ANOS 

CORONOVAC  02 87 ANOS 

   

TOTAL  70 doses  

 



Essas vacinas dos Idosos foram realizadas em seu próprio domicilio, pela equipe de PSF, para evitar exposição desses 

idosos devido sua condição de saúde. 

 

No dia 11/02/2021, o município recebeu a remessa para realizar a segunda dose – sendo elas a mesma vacina – 

CORONOVAC – Butantan e a mesma quantidade recebida no da 19/01 – sendo elas 693 doses – 

Dessas SEGUNDA DOSE JÁ FORAM REALIZADOS: 

Vacina Quantidade Categoria  

CORONOVAC 38 PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE 

CORONAVAC 205 RESERVA BARAO DE ANTONINA 

CORONAVAC 246 RESERVA SÃO JERONIMO 

TOTAL 489  

   

**Estoque  204 doses  

 Obs. – algumas pessoas se contaminaram com o covid 19 – elas devem esperar 30 dias para receber a segunda dose 

– então esse processo de vacinação será mais lento, devido a essa situação. 

 

Na tarde do dia 26/02/2021, o município de São Jerônimo da Serra foi contemplado com mais 130 doses da vacina 

contra o COVID – 19, sendo elas exclusiva para a continuação da vacinação dos Idosos, como segue o protocolo de 

vacinação do Estado. 

Recebemos da seguinte maneira: 

Laboratório Quantidade Idade Contemplada 

Butantan – CORONAVAC 40 doses IDOSOS DE 80 A 84 ANOS 

Fio Cruz – ASTRAZENICA 90 doses IDOSOS DE 85 A 90 ANOS 

 

 

Na tarde de 03/03/2021, recebemos as 70 doses referente a realização da SEGUNDA DOSE dos idosos sendo elas do 

mesmo laboratório e da mesma quantidade – que foi a vacina recebida no dia 08/02/2021 – Essa vacinação será 

iniciada no dia 09/03/2021 dando os 25 dias de intervalo entre uma vacina e outra. E também estaremos realizando 

a vacinação nas casas como foi feita na PRIMEIRA DOSE. 

Laboratório Quantidade Idade contemplada 

Butantan – CORONOVAC 70 90 ANOS E MAIS, 89, 88 E 87 ANOS 

 

A Vacinação nessa faixa etária está sendo organizada da melhor maneira possível, pois o município dispõe de um 

território rural muito extenso, e temos idosos em todos esses distritos e assentamentos. Importante ressaltar que 

todos serão vacinados e importante ressaltar que essas vacinas dos idosos vieram em frascos de 10 doses cada – 

sendo eles após aberto com validade 08 horas – o que dificulta ainda mais nosso trabalho. 

Porém estamos trabalhando para que todos sejam vacinados. 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde  

 


