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 Terça-feira, dia 20 de abril, haverá o Drive-thru da Vacina para as pessoas a partir de 60 

anos de idade.  

Em frente ao posto de saúde, a partir das 9 horas da manhã.  

Serão 100 doses, até durar o estoque. 

De carro ou a pé, vacine-se! 

                                         
 

 Nessas quinta e sexta-feiras, dias 22 e 23/04, haverá o Drive-Thru da vacina contra o 

Coronavírus, para aplicação da 2ª dose da Coronavac em quem já tomou a 1ª dose até dia 

25/03/21. 

Fique ligado(a)!! 
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 ATENÇÃO! Amanhã (27/04), mais um Drive-thru da Vacina contra o Coronavírus, para 

aplicação da 2ª dose da Coronavac em quem já recebeu a 1ª dose até 30/03/21.  

Conforme estoque do Departamento Municipal de Saúde, serão disponibilizadas 120 

doses. 

 

                               
 

 Nessa quarta, 28/04, Drive-thru da vacina contra a Covid-19, com 30 doses disponíveis 

para quem recebeu a 1ª até dia 30/03. 
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 Atenção para a vacinação DIA 29/04/2021!! 

Amanhã continua a vacinação contra a Covid-19 para quem tem acima de 60 anos.  

Segundo o estoque do posto de saúde, serão disponibilizadas 80 doses para a 1ª 

aplicação. 

 

                            
 

 Está acontecendo mais um Drive-thru para aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-

19, para pessoas acima de 60 anos de idade.  

A vacina aplicada hoje é a Astrazeneca, produzida pela FioCruz. A 2ª dose está pré-

agendada para dia 22 de julho.                                                             

 

29 de Abril 

 

                             



 

Avenida Araucária, 2.784 – (46) 3254-1167 
Coronel Domingos Soares – Paraná 

CEP.: 85.557-000 
E-mail: sms_coroneldomingossoares@sesa.pr.gov.br 

  

 ATENÇÃO!  DIA 05/05/2021 

Você que tem 60 anos ou mais e ainda não recebeu a 1ª dose da vacina contra o 

coronavírus, amanhã haverá mais um Drive-thru na Avenida Araucária, em frente ao posto 

de saúde, a partir das 8h30. 

Não deixe de se proteger! De carro ou a pé, VACINE-SE! 

 

                                 
 

 ATENÇÃO!  DIA 10/05/2021 

Você que tem 60 anos ou mais e ainda não recebeu a 1ª dose da vacina contra o 

coronavírus, amanhã haverá mais um Drive-thru na Avenida Araucária, em frente ao posto 

de saúde, a partir das 8h30. 

Não deixe de se proteger! De carro ou a pé, VACINE-SE! 
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 O Drive-Thru DIA 19/05/2021  

Se você se enquadra nos critérios abaixo vacine-se!! 

- Você que tem 60 anos ou mais e ainda não recebeu a 1ª dose; 

- Portadores de Comorbidades acima de 55 anos com declaração médica; 

- Portadores de Deficiência Permanente cadastrados no BPC acima de 55 anos;   

Coronel Domingos Soares contra o coronavírus. 

 

                                
 

 Nessa quarta- feira 26/05, haverá o Drive-Thru da vacina contra o Coronavírus, para 

aplicação da 1ª dose e 2ª dose. 

- Você que tem 60 anos ou mais e ainda não recebeu a 1ª dose; 

- Portadores de Comorbidades acima de 55 anos com declaração médica; 

- Portadores de Deficiência Permanente cadastrados no BPC acima de 55 anos;   

Fique ligado(a)!! 
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 Nessa quarta- feira 02/06, haverá o Drive-Thru da vacina contra o Coronavírus, para 

aplicação da 1ª dose. 

- Você que tem 60 anos ou mais e ainda não recebeu a 1ª dose; 

- Portadores de Comorbidades acima de 50 anos com declaração médica; 

- Portadores de Deficiência Permanente cadastrados no BPC acima de 50 anos;   

Fique ligado(a)!! 

 

                                    
 

 Nessa quarta- feira 09/06, haverá o Drive-Thru da vacina contra o Coronavírus, para 

aplicação da 1ª dose. 

Se você faz parte de um dos grupos de hoje para a vacinação contra o coronavírus, não 

deixe de se vacinar. O Drive-thru está acontecendo em frente ao posto de saúde. 

- Pessoas acima de 60 anos; 

- Pessoas acima de 50 anos, com comorbidade (obrigado apresentar declaração 

médica); 

- Pessoas acima de 50 anos, com deficiência permanente, cadastradas no BPC. 
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 Os Departamentos Municipais de Saúde e de Educação comunicam que está acontecendo 

a vacinação contra a Covid-19 para professores e demais funcionários da Educação a 

partir de 18 anos de idade, na Unidade Básica de Saúde da sede. Não se esquecer de 

levar a declaração. Os profissionais de saúde estão aguardando-os ainda hoje, para 

aplicação da 1ª dose do imunizante.                          

 

09/06/21 

                              
 

 Atenção aos dados atualizados às 16h01 de ontem, 14, sobre a Vacinação contra a Covid-

19 em Coronel Domingos Soares, disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde, em 

https://www.saude.pr.gov.br/. 

Fique atento aos grupos contemplados com a vacina e proteja-se!                                               

 

15/06/21 
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 Atenção para a atualização ocorrida às 4h31 de hoje, da vacinação contra a Covid-19 em 

nosso município. 

 

Dia 17/05/2021 

                              
 

 Dia  21/06/21 

De segunda a sexta-feira no período da tarde, na Avenida Araucária, em frente ao posto 

de saúde, está sendo realizada a Campanha de Vacinação Contra a Covid-19. Fique 

atento aos grupos contemplados e, quando chegar a sua vez, vacine-se! Ajude a divulgar 

entre os familiares, amigos e conhecidos, para que logo nosso município esteja totalmente 

protegido.  

🚨A vacinação é para os seguintes grupos: 

🚨 Público em geral com idade a partir de 50 anos de idade; 

🚨 Pessoas com comorbidades acima de 18 anos (com declaração); 

🚨 Pacientes cadastrados no BPC com mais de 18 anos; 

🚨 Professores e funcionários de escolas acima de 18 anos; 

🚨 Gestantes e puérperas. 

Faça a sua parte e continue se cuidando. Vamos juntos vencer o coronavírus. 
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 Dia 21/06/2021 

Muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação às comorbidades indicadas pelo Ministério da Saúde 

para receber a vacina contra o coronavírus. Pessoas acima de 18 anos que tiverem qualquer uma 

das doenças abaixo já podem se vacinar; basta apresentar, obrigatoriamente, declaração médica 

para comprovação. Então, segue a lista. 

                                     
 

 Dia 21/06/2021 
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Dia 28/06/2021 ATENÇÃO!  

 

A partir de hoje a Vacinação contra o coronavírus em Coronel Domingos Soares será para o 

seguinte público-alvo: 

◊ Pessoas a partir de 49 anos de idade; 

◊ Pessoas acima de 18 anos com comorbidades (obrigatório declaração); 

◊ Pacientes com mais de 18 anos cadastrados no BPC; 

◊ Professores e funcionários de escolas acima de 18 anos; 

◊ Gestantes e puérperas. 

 

Não se esqueça de levar o RG, o CPF, o cartão SUS e a carteirinha de vacinação (se tiver). 

 

 

 

 

 


