
INFORMACIÓN AOS MEDIOS

CONTINÚA A VACINACIÓN COVID NA ÁREA SANITARIA CON
TÓDALAS VACINAS E EN DISTINTOS TRAMOS DE IDADE 

― Dende mañá sábado, e ata o venres que vén estímase vacinar outras 13.000 persoas  da Área
Sanitaria ferrolá 

― A fin  de semana poranse  segundas  doses  da  vacina,  e  a  semana que  vén continuarase  coa
recuperación de pacientes maiores de 60 anos que non acudiron, segundas doses do tramo 59-50,
e novas vacinacións de persoas entre 49 e 40 

Ferrol (ASF), venres 11 de xuño de 2021. Os equipos de vacinación da Área Sanitaria de Ferrol
continúan a traballar na vacinación fronte a Covid na Área Sanitaria de Ferrol, e, dende mañá sábado
e  ata  o  vindeiro  venres,  estímase  vacinar  a  outras  13.000  persoas  máis  con  tódalas  vacinas
dispoñibles e, en distintos tramos de idade en paralelo, e tanto no recinto de vacinación masiva,
FIMO, no. Así, a fin de  semana administraranse segundas doses de vacina.

Ó longo da semana que vén recupera a ndo acabamos de vacinar a un tramo de idade, semanalmente
vaise revisando que persoas no seu momento foron citadas e non acudiron por diversos motivos. É
dicir, cóllese toda a listaxe das persoas que deberían haber vindo, compróbase cantas estan vacinadas
e cantas non, e vólveselles citar unha a unha. Chámase mesmo ás que se sabe que rexeitaron a
vacina, e a maiores estanse enviando cartas a domicilio. O que se está facendo neste momento é
priorizar a repesca empezando polas persoas de maior idade.

Por exemplo, a campaña de 50-59 anos rematou o luns, co 86,7% das persoas dese grupo etario
vaciandas, e xa están programadas as chamadas para comezar coa repesca de xeito sistemático dese
13,3% de que non acudiu a vacinarse. No caso dos maiores de 80, dado que o número de persoas que
non acudiu a poñerse a primeira dose foi moi reducido, non se esperou nin tan sequera a rematar a
primeira volta en todo o grupo para dar novas citas de vacinación aos que non foran no primeiro
chamamento.

Desde Sanidade quérese destacar  que ninguén vai  quedar  sen vacinarse,  vaise  chamar  a  todo  o
mundo. Existen temas administrativos distintos á repesca, como poden ser que o número de teléfono
de  contacto  non  está  actualizado,  son  incidencias  que  tamén  se  están  resolvendo.  Para  iso  é
importante que os cidadáns actualicen o seu número de contacto na páxina web do Sergas, non
centro de saúde de xeito presencial ou telefónico, ou chamando aos números de teléfono 881 002021
ou 981 569540.
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Entre os motivos polos que as persoas non acudiron a vacinarse  están, entre outros, que a tarxeta de
datos non estaba actualizada, os teléfonos de contacto non eran os actuais ou eran teléfonos fixo, non
se viu o SMS ou que se rexeitou a vacina.

 

Saúdos de Comunicación da ÁREA SANITARIA DE FERROL do SERGAS.
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