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JORNAL do ALGARVE

Castro Marim e São Brás de Alportel

Câmaras municipais põem
Unidades Móveis contra a gripe
Ao abrigo do Programa Nacional de
Vacinação gratuito do Ministério da Saúde, Castro Marim e São Brás de Alportel
estão a colocar as suas Unidades Móveis
de Saúde ao serviço das campanha de
vacinação contra a gripe.
Com mais procura do que nos anos
anteriores, pelo contexto trazido pela
pandemia COVID-19, decidiu a autarquia
de Castro Marim reforçar a campanha
e, através de um protocolo com a Associação Dignitude, garantir a vacinação
gratuita nas farmácias comunitárias
para os munícipes com idade igual ou
superior a 65 anos.
A vacinação contra a gripe estará
assim gratuitamente disponível, para
grupos de risco (como diabéticos, cardíacos e asmáticos) e/ou munícipes
a partir dos 65 anos, nos centros de
saúde, farmácias e através da Unidade
Móvel de Saúde (UMS), que percorre as
povoações mais isoladas do interior do
concelho castromarinense.
Recorde-se que a UMS representa
um investimento de 75.000 euros
realizado pelo Município e cofinanciado
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional, no âmbito do Programa Operacional (PO) CRESC Algarve 2020, fruto
PUB

da candidatura «Unidades de Saúde
Móveis de Proximidade», apresentada
pela ARS em parceria com os municípios
da região, com taxa de comparticipação
de 80%.
“É mais importante do que nunca, fazer chegar a vacinação a todos os grupos
de risco e aos idosos, que são também
os mais vulneráveis à COVID-19. Além
de reforçar o nosso sistema imunitário
contra o vírus da gripe, irá reduzir os
internamentos por infeções respiratórias
associadas à gripe e diminuir a afluência
das pessoas às instituições de saúde,
libertando maior espaço e tempo para
os doentes infetados com a COVID-19”,
sublinha o médico e presidente da
Câmara Municipal de Castro Marim,
Francisco Amaral.

Furgão de Saúde de São Brás
também ajuda

O Município de São Brás de Alportel
está a colaborar com a Administração
Regional de Saúde do Algarve, na
campanha de vacinação contra a gripe,
mediante recurso à Unidade Móvel de
Saúde, desde o passado dia 28 de outubro, anunciou o município.
Todos os locais na periferia do con-

celho estão a ser visitados pela Unidade
Móvel de Saúde, na qual uma equipa de
enfermagem da Unidade de Cuidados na
Comunidade (UCC) Al-Portellus, se encontra disponível para, de forma segura
e gratuita, administrar a vacina contra a
gripe a todas as pessoas com mais de 65
anos e/ou com doença crónica.
“Para o proteger melhor, levamos a
vacina até si!” é o mote desta campanha
dirigida a portadores de doença crónica
e maiores de 65 anos, cujo calendário,
para cada sítio do concelho, vai ser divulgado localmente e através das redes
sociais do Município.
Para os munícipes com menos de
65 anos, e/ou que não tenham doença
crónica ou não residam nestes locais, a
vacinação deve ser agendada no Centro
de Saúde de São Brás de Alportel através do contacto: 289 840 446.
Uma iniciativa promovida pela Administração Regional de Saúde (ARS) do
Algarve em parceria com o Município de
São Brás de Alportel, que dá continuidade a um profícuo trabalho em rede que
tem sido levado a cabo no concelho, da
maior relevância, na prevenção e combate à pandemia.
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