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VACINAÇÃO NOS LARES DE IDOSOS DE ANADIA JÁ COMEÇOU 

 

A campanha de vacinação contra a Covid-19 nas Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas (ERPI) do concelho de Anadia começou ontem (dia 11). Nesta 1.ª fase, Anadia 

recebeu cerca de mil doses, que estão a ser administradas aos utentes e colaboradores 

das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e às pessoas que se 

encontram na Unidade de Cuidados Continuados (UCC) do Hospital José Luciano de 

Castro, em Anadia. No primeiro dia de vacinação foram administradas 189 doses, 

prevendo-se que esta seja a média de toma diária nos próximos dias. 

O processo de vacinação está a ser coordenado pela Unidade de Saúde Pública Local de 

Anadia, sendo que esta equipa conta com dois enfermeiros (um da Unidade e outro das 

extensões do Centro de Saúde), um elemento da UCC do Hospital José Luciano de 

Castro e um médico, designado pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo 

Vouga. Este processo conta ainda com a colaboração da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Anadia e o constante acompanhamento por parte da Câmara 

Municipal de Anadia.  

Maria Teresa Cardoso considera “ser muito positivo que esta campanha de vacinação se 

tenha iniciado, primeiramente, no concelho de Anadia, neste momento difícil que 

estamos a viver e com uma grande incidência de casos”. Para a presidente da Câmara 

Municipal de Anadia “esta primeira dose da vacina que os utentes e os colaboradores 

dos lares estão a receber é um grande sinal de esperança”. A autarca deixa também um 

apelo a todas as pessoas para que “mantenham e reforcem os cuidados e cumpram as 

regras impostas pela Direção-Geral da Saúde”, uma vez que “há ainda um longo 

caminho a percorrer até à desejada imunidade a este vírus”.  

 

http://www.cm-anadia.pt/
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