COMUNICADO
DE: DVVPEI/COVIE/DAV
PARA: 22 REGIONAIS DE SAÚDE
DATA: 11/05/2021
Assunto: Vacinação do Grupo Prioritário: “Trabalhadores da Educação”
Prezados (as) Diretores (as),
Considerando o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a COVID-19, no qual
estão contemplados os Trabalhadores da Educação.
Considerando o cenário epidemiológico do Paraná, e que as escolas são ambientes fechados,
com elevado número de pessoas e a execução de atividades coletivas constituem risco de ocorrência de
casos entre os integrantes da comunidade escolar, em especial trabalhadores da educação.
Após deliberação e aprovação em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite em
06 de maio de 2021, definiu-se que neste momento serão vacinados os Trabalhadores de Educação que
atuam em escolas do Ensino Básico:
 Creches / CMEIs
 Pré-escolas
 Ensino Fundamental
 Ensino Médio
 Ensino Profissionalizante
 Educação para Jovens e Adultos (EJA)
Informamos que NÃO serão vacinados, neste momento, os trabalhadores de Ensino Superior.
Orientamos que deverá ser adotado o escalonamento por faixa etária, priorizando 55 a 59 anos e
sucessivamente de forma decrescente, conforme a disponibilidade de vacina.
Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do profissional com
a escola ou apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino, seguindo modelo em anexo.
Reiteramos que a campanha de vacinação da influenza já foi iniciada e que o grupo “Professores
da Educação” estarão sendo contemplados concomitantemente nas duas campanhas.
Orientem os profissionais envolvidos nas estratégias de vacinação quanto à alternância da
vacinação – influenza e covid-19 – respeitando o intervalo entre as mesmas, uma vez que os grupos são
prioritários no mesmo período e nas duas campanhas.
IMPORTANTE: Reforçamos a orientação que se deve sempre priorizar a vacina contra COVID-19 às
demais vacinas do calendário, inclusive influenza.
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