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COMUNICADO N. 0 13 - 2021 /2022

Informam-se todos os pais/ encarregados de educação dos alunos que frequentam o 1. º e o
2. º Ciclos do Ensino Básico que a vacinação das crianças destas idades, relativa às medidas de
prevenção da COVID-19, decorrerá nos próximos dias 18 e 19 de dezembro de 2021, conforme a
informação proveniente do Centro de Vacinação do Concelho de Caminha.

Caminha, 16 de dezembro de 2021

A Diretora,

BJ Praça Carolina Santiago 4910-603 VILARELHO � TEL.258 719250 � FAX 258 721303
� E-Mail: secretaria@aecm.edu.pt

INFORMAÇÃO
Ex.m@s Encarregad@s de Educação
A equipa do Centro de Vacinação de Caminha vem, por este meio, junto de cada uma de V. Exas, prestar as
seguintes informações, a propósito do Plano de Vacinação para as crianças.
- Em que dia o/a meu/minha educando/a pode ser vacinado/a?
Idade

Dias da Vacinação (1ª dose)

10 ou 11 anos

18 e 19 de dezembro, 2021

8 ou 9 anos

6, 7, 8 e 9 de janeiro de 2022

6 ou 7 anos

15 e 16 de janeiro de 2022

5 anos

22 e 23 de janeiro de 2022

- O que devo fazer?
Deve fazer, obrigatoriamente, o auto-agendamento em covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento,
seguindo os seguintes passos:

- Não sei fazer o auto-agendamento, e agora?
Neste caso, pode pedir apoio no Centro de Saúde, na sua Junta de Freguesia ou na Câmara Municipal de
Caminha.
- Que cuidados é preciso ter no dia da vacinação?
Deve levar o cartão de cidadão do/a seu/sua educando/a e a criança não pode estar em jejum.
- Qual é a vacina que o/a meu/minha educando/a vai levar?
A vacina COMIRNATY® 10µg/dose, vulgarmente conhecida por Pfizer.
Página 1 de 2

Esta vacina foi aprovada na União Europeia (UE) para prevenção da COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV2, em pessoas com 5 a 11 anos de idade.
- Não tenho meio de transporte para levar o/a meu/minha educando/a ao Centro de Vacinação de
Caminha, localizado em Seixas, como faço?
Pode pedir apoio à Câmara Municipal de Caminha, através do contacto telefónico 910 112 889, de segunda
a sexta-feira, das 9h às 17h.
- Tenho dúvidas, quem posso contactar?
Pode contactar a Equipa de Vacinação de Caminha, no horário das 9h às 13h e das 14h às 19h, através do
contacto telefónico 967 064 888.

Estamos sempre ao dispor para cada um de Vós!

Votos de umas Festas Felizes e muita saúde,
A Equipa do Centro de Vacinação de Caminha
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