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Metade
da população mortaguense já tem vacinação completa
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A campanha de vacinação contra a Covid está a decorrer em bom ritmo no concelho de Mortágua, tendo
já sido vacinadas mais de 4 mil pessoas com as duas doses, o que corresponde a cerca de metade da
população. Com a 1ª dose já foram vacinadas cerca de 5.800 pessoas. No total foram administradas
perto de 10 mil vacinas.No dia 28 teve início a vacinação com agendamento de pessoas a partir dos 33
anos de idade, continuando a decorrer em simultâneo a vacinação dos grupos etários acima desta idade,
por ordem decrescente (dos mais velhos para os mais novos). A grande maioria da população idosa já
está vacinada e nesta fase a vacinação apresenta maior incidência no grupo etário entre os 40 e os 50
anos. O processo de vacinação está a funcionar, desde o dia 18 de fevereiro, no centro municipal criado
para o efeito e instalado no polivalente dos Bombeiros Voluntários de Mortágua. A operação conta com o
apoio de pessoal de enfermagem do Centro de Saúde e apoio logístico da Autarquia (disponibilização de
recursos humanos, identificação e contacto de pessoas) e dos Bombeiros (transporte de pessoas com
difícil mobilidade). Mais uma vez alerta-se as pessoas para procederem à atualização dos seus dados
telefónicos junto do Centro de Saúde, indicando o seu contacto de telemóvel, de forma a poderem
receber a mensagem (SMS) com a indicação do dia e hora da vacina. Algumas pessoas, por não terem
esse número móvel ou por não estar atualizado no registo do Centro de Saúde, acabam por ficar
incontactáveis, não se sabendo da disponibilidade da pessoa para a toma da vacina.
Fonte: Município de Mortágua
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