SAÚDE
Mais de 46 mil doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas em
Franco da Rocha; campanha segue até o dia 30 de junho
19/06/2020

Em Franco da Rocha, mais de 46 mil doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas. E o
apelo pela imunização dos grupos prioritários continua, o Ministério da Saúde prorrogou a
Campanha Nacional de Vacinação até o dia 30 de junho em todo o país.
O público alvo desta etapa da campanha é composto por gestantes, crianças de seis meses a
menores de 6 anos, mães com bebês de até 45 dias, pessoas com deficiência, professores da
rede pública e privada, além de adultos com idade de 55 a 59 anos.
Além disso, os munícipes que fazem parte de outros grupos prioritários e ainda não se
vacinaram também podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber a
vacina contra o Influenza.
Com intuito de evitar aglomerações, a Secretaria Municipal da Saúde continua com o serviço
de vacinação em casa para pessoas que têm quadros de saúde delicados. Para agendar uma
visita, os munícipes devem entrar em contato com a UBS mais próxima da residência.
Também segue disponível o serviço de vacinação em modo "drive thru", com a aplicação da
vacina dentro do carro, diminuindo assim os riscos de contágio da Covid-19.
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Devido à pandemia do Coronavírus, algumas unidades estenderam o horário de atendimento.
Confira o endereço de cada uma das unidades:
Unidades com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos
sábados das 7h às 17h:
- UBS Centro - Rua Nelson Rodrigues, s/n - Centro
Telefone: (11) 4800-1944
- UBS Parque Vitória - Rua Luiz Coutinho de Abreu, 551 - Parque Vitória
Telefone: (11) 4800-7597
- UBS Vila Rosalina - Rua José Nicodemo, 191 - Vila Rosalina
Telefone: (11) 4800-7599
- UBS Jardim Luciana - Avenida Pacaembu, 1610 - Jardim Luciana
Telefone: (11) 4800-7593
- UBS Lago Azul - Avenida Tonico Lenci, 2847 - Lago Azul
Telefone: (11) 4800-7594
- UBS Jardim dos Reis - Avenida São Paulo s/n - Jardim dos Reis
Telefone: 11 4800-7589
- UBS Vila Bela - Rua Grécia, s/n - Vila Bela
Telefone: (11) 4800-7598
Unidades com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos
sábados das 7h às 17h:
- UBS Mato Dentro - Estrada Manoel de Jesus, s/n - Mato Dentro
Telefone: (11) 4800-7595
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- UBS São Benedito - Rua Dr. Armando Pinto, 706 - Companhia Fazenda Belém
Telefone: (11) 4800-5116
- UBS Jardim Bandeirantes - Rua Job Correia, s/n - Jardim dos Bandeirantes
Telefone: (11) 4800-1899
Unidades com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos
sábados das 7h às 17h:
- UBS Monte Verde - Estrada da Vargem Grande, 131 - Vila Palmares
Telefone: (11) 4800-7596
- UBS Parque Lanel - Avenida Sete de Setembro, 1896 - Parque Lanel
Telefone: (11) 4800-7592
Texto: Luana Nascimento - Arte: Dalmir Junior
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