Notícias relativas à pandemia
VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
O sistema Vacina Já Educação (https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/) está aberto para
cadastro de todos os profissionais da educação básica das redes municipais, estadual,
federal e as escolas privadas no estado de São Paulo.
O início da imunização dos profissionais da educação básica ocorreu em 10 de abril
de 2021. Esta primeira etapa teve como foco o grupo dos profissionais com idade a
partir de 47 anos, atuantes diretamente nas unidades escolares das redes públicas e
privada.
A segunda etapa contempla os profissionais de educação com comorbidades, de
acordo com o calendário do Programa Estadual de Imunização - PEI, para o público
que atenda aos critérios nas faixas etárias estabelecidas, conforme descrito no site
Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/).
A terceira etapa refere-se aos profissionais da educação básica com idade de 45 e 46
anos atuantes diretamente nas redes públicas e privada.
Prosseguindo com os avanços na imunização, a quarta etapa inicia-se em 11 de junho
de 2021 e contempla os profissionais da educação a partir de 18 anos que estejam
atuando diretamente nas redes públicas e escolas privadas da educação básica.
Link: https://www.educacao.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2021/06/Vacina%c3%a7%c3%a3o-Nota-T%c3%a9cnica-3_2021v.11_JUNHO.pdf
Último cronograma para a vacinação em São Paulo, de acordo com a Prefeitura:
A vacinação contra a COVID-19 é direcionada para grupos prioritários em diferentes
etapas.
GRUPOS PRIORITÁRIOS
Próximos grupos - Pessoas com:
•
•
•
•
•

58 e 59 anos de idade - a partir de 14/06
56 e 57 anos de idade - a partir de 16/06
54 e 55 anos de idade- a partir de 17/06
52 e 53 anos de idade - a partir de 18/06
50 e 51 anos de idade - a partir de19/06

Estimativa para as próximas faixas etárias (sujeito a alteração e confirmação conforme
Instrutivos de Priorização de doses):
•
•
•
•
•
•

23/6 a 29/6: pessoas com 43 a 49 anos
30/6 a 14/7: pessoas com 40 a 42 anos
15/7 a 29/7: pessoas com 35 a 39 anos
30/7 a 15/8: pessoas com 30 a 34 anos
16/8 a 31/8: pessoas com 25 a 29 anos
1/9 a 15/9: pessoas com 18 a 24 anos

Link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/in
dex.php?p=307599
Governo de SP anuncia novo plano de ampliação da retomada das aulas presenciais
para agosto
Nesta etapa, para calcular a porcentagem de alunos permitidos será levada em
consideração a capacidade total de acolhimento das escolas e não mais o total de
matrículas.
Nesta nova etapa, para calcular a porcentagem de alunos permitidos será levada em
consideração a capacidade total de acolhimento das escolas e não mais o total de
matrículas. O distanciamento mínimo entre as pessoas passa a ser de 1 metro e não
mais de 1,5metro. Cada escola irá elaborar o seu plano de retorno levando em
consideração a realidade da comunidade escolar, e neste momento a volta às aulas
presenciais não será obrigatória para os estudantes.
Todos os demais protocolos de segurança para o combate ao coronavírus como uso
correto de máscara, medição de temperatura, higienização constante das mãos e
identificação e afastamento de casos suspeitos ou confirmados serão mantidos. Os
casos devem ser notificados à Unidade Básica de Saúde (UBS) e registrados no
sistema de monitoramento da Seduc-SP, o SIMED, e atualizado com o registro
médico.
Link: https://www.educacao.sp.gov.br/governo-de-sp-anuncia-novo-plano-deampliacao-da-retomada-das-aulas-presenciais-para-agosto/

