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Secretaria de Saúde/MG /

Barreiro terá posto extra de vacinação contra febre
amarela; UFMG prorroga imunização

A regional do Barreiro, em Belo Horizonte, irá receber um posto extra de

vacinação contra febre amarela ,no Centro de Referência em Saúde do

Trabalho (Cerest), a partir da próxima segunda-feira (27). 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a nova unidade no Barreiro

terá dois enfermeiros e seis técnicos de enfermagem. O local funcionará

segunda-feira (27), quinta-feira (2) e sexta-feira (3) no horário normal, de

8h às 17h30. Já na quarta-feira (1º), ele estará aberto entre 13h e 17h30.

E na terça-feira (28) estará fechado.

Outro posto extra será montado em Venda Nova e está em fase final de

contratação dos profissionais que atuarão no local.

Campanha estendida

A UFMG informou que irá encerrar a campanha de vacinação contra à doença no campus Pampulha na sexta-feira (24).

Inicialmente, as doses seriam aplicadas somente até o dia 15. Porém, com a grande procura, o prazo foi estendido. A

previsão, segundo a universidade, é imunizar 5.300 pessoas. 

Podem receber a vacina alunos, servidores, trabalhadores terceirizados e visitantes. O 'posto' foi montado no Departamento

de Atenção à Saúde do Trabalhador (Dast). Lá são distribuídas senhas, a partir das 8 horas. A vacinação é aplicada na

Unidade Administrativa 2 (saída para a Avenida Abrão Caram).
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