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Dos 124 servidores ativos do CDTN na faixa
etária do grupo de risco, 121 já foram
vacinados. 

106 servidores receberam a primeira dose
e 15 já tomaram as duas doses da vacina.

O período entre a aplicação da primeira e
segunda dose varia conforme a vacina.

Confira o calendário de vacinação no site
da prefeitura e não deixe de se vacinar.

Busque fontes seguras
Pesquise antes de compartilhar
Não abra links duvidosos

Tenha cautela ao compartilhar 
 postagens alarmistas ou
conspiratórias sobre a vacina.

Diversas não são totalmente
verdadeiras ou são retiradas de
contexto.

A vacina é segura, e países mais
adiantados na cobertura vacinal da
população já estão assistindo a queda
do número de mortes pela doenças.

Isso pode prejudicar bastante a
adesão à campanha, fundamental para
o combate à pandemia.

GESTANTES, PUÉRPERAS E/OU LACTANTES
PODEM SE VACINAR CONTRA A COVID-19?

 

A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas
no grupo de gestantes, puérperas e/ou lactantes. . A
vacinação poderá ser realizada após avaliação
cautelosa dos riscos e benefícios e com decisão
compartilhada, entre a mulher e seu médico. Caso opte-
se pela vacinação das lactantes o aleitamento materno
não deverá ser interrompido.

PACIENTES ONCOLÓGICOS, TRANSPLANTADOS
E/OU DEMAIS PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS
PODEM TOMAR VACINA CONTRA A COVID-19?

 

A eficácia e segurança das vacinas COVID-19 não foram
avaliadas nesta população. No entanto, considerando
as plataformas em questão (vetor viral não replicante e
vírus inativado) é improvável que exista risco
aumentado de eventos adversos.

A avaliação de risco benefício e a decisão referente à
vacinação ou não deverá ser realizada pelo paciente em
conjunto com o médico assistente.


