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Calendário só com novas doses

ESTEFAN RADOVICZ

Vacinação segue até sábado para idosos de até 80 anos. Expectativa é vacinar 100 mil pessoas
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secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que aguarda
a confirmação do envio de
novas doses da vacina contra a covid-19 para anunciar o calendário de vacinação do mês de março. A
campanha de imunização
foi retomada ontem na cidade do Rio, com o público de 82 anos. Hoje serão
vacinadas pessoas com 81
anos e, no sábado, idosos
com 80 anos e todos aque-

Volta às aulas

Mais 82
escolas vão
abrir no Rio
> A cidade do Rio de
janeiro terá mais 82 escolas retomando suas
atividades presenciais
a partir da próxima
quarta-feira, totalizando 120 escolas abertas
no Rio. As aulas presenciais foram retomadas na quarta-feira,
com a reabertura de 38
colégios da rede municipal, com aulas para os
alunos da pré-escola, 1º
ano e 2º ano.
Com a reabertura
dessas 82 unidades de
ensino, 23,5 mil alunos poderão voltar a
frequentar as salas de
aula no Rio de Janeiro
já na próxima quarta-feira. Lembrando que
o retorno é opcional e
cabe aos pais e responsáveis a decisão de levar os alunos. Quem
não estiver na escola
vai poder continuar estudando regularmente
pelo modo remoto.
PRÓXIMA FASE

A próxima fase, para
alunos do 3º ao 5º Ano,
6º Ano Carioca, 9º Ano
e Carioca II, tem início
no dia 17 de março. E a
Fase 3, para alunos de
creche, 6º ao 8º Ano,
Educação de Jovens e
Adultos e Classe Especial, a partir de 31 de
março. O nome das escolas pode ser encontrado em: https://cutt.
ly/HlTHmzU .

les que não puderam se vacinar nos dois dias anteriores. A estimativa é que até
sábado sejam imunizadas
até 100 mil pessoas.
“Estamos aguardando
as próximas doses da vacina para que possamos
anunciar o calendário de
março. Ainda não temos
estimativa e esperamos
a comunicação oficial do
Ministério da Saúde para
decidirmos os próximos
passos”, disse o secretário
Daniel Soranz, enquanto

acompanhava a vacinação
no Museu da República, no
Palácio do Catete.
Esta semana e até sábado estão sendo aplicadas
doses de Coronavac (21 mil
ao todo, com metade sendo reservada para a segun-

Quando chegar
o imunizante,
a secretaria
vai anunciar o
calendário de março

da dose) e 84 mil doses do
imunizante Oxford/AstraZeneca, que serão aplicadas em dose única.
“Decidimos fazer a reserva da segunda dose da
Coronavac. Se tivermos a
confirmação de mais doses
até esta sexta-feira, vamos
avaliar se utilizaremos a reserva para aplicar em primeira dose em mais pessoas”, afirmou Soranz.
Segundo o secretário, a
campanha de vacinação
pode ser interrompida no-

vamente caso novas doses
da vacina não cheguem à
cidade do Rio na próxima
semana.
“Desde início nós avisamos que a campanha pode
ser interrompida se não tivermos vacina suficiente.
Nossa estratégia é: recebe
vacina, aplica nas pessoas,
e interrompe até a chegada
de novas doses. Essa uma
opção da prefeitura para
vacinar as pessoas o mais
precocemente possível”, explicou Daniel Soranz.

Soranz no Museu da República

