Senhores pais e/ou responsáveis,
Nos últimos anos, temos observado o aparecimento de muitos casos de Influenza A (H1N1) em todo
o Brasil. Acompanhar esse avanço, seja por meio das notícias divulgadas por órgãos públicos ou pelos meios
de comunicação, nos alerta sobre os cuidados que devem ser tomados e a necessidade de atenção.
Reafirmando o compromisso do Colégio com a segurança e saúde de suas famílias, fechamos um
acordo com a Provita Saúde, clínica referência neste seguimento.

É simples garantir o direito de vacinar seus filhos e familiares:
1. Entre no site www.vacinadagripe.com/colegiosantarosa
2. Preencha os dados no local “Reserve sua Vacina para 2018”, até dia 11/04/2018 (quarta-feira).
3. Efetue o pagamento no próprio site.

Informações importantes:
1. Todas as cepas serão as indicadas pelos órgãos competentes.
2. Todas as vacinas serão do tipo quadrivalente, dos laboratórios GSK ou SANOFI.
3. A PROVITA SAÚDE oferece a dose por apenas R$ 89,00 (oitenta e nove reais), conforme condições
(parcelamento) encontradas no site vacinadagripe.com/colegiosantarosa
4. A vacinação ocorrerá nos dias 12 e 13 de abril de 2018 (quinta e sexta), nas dependências do Colégio.
5. A vacina disponibilizada para esta campanha é a Quadrivalente, indicada a partir de 3 anos de idade.
6. A vacina e sua aplicação são de responsabilidade da CLÍNICA PROVITA SAÚDE.
7. Maiores informações: Tel: (11) 4121-9965 / (11) 4121-5734 / (11) 94037-4204 (Whatsapp) / (62) 32155510 (Colégio Externato São José).
Para a melhor logística, sugerimos o cumprimento deste cronograma abaixo:
VACINAÇÃO
PERÍODO
MATUTINO

ANO/TURMA
1º e 2º anos (A/B/C)

7h30 às 10h

3º ao 5º anos (A/B)

10h às 12h

VESPERTINO 1º ao 5º anos

MATUTINO

HORÁRIO/DURAÇÃO

DATA
12/04

14h às 17h

Crianças de 3 a 5 anos (EI)

7h30 às 9h

6º e 7º anos

9h às 10h30

8º e 9º anos

10h30 às 12h30

VESPERTINO Crianças de 3 a 5 anos (EI)

13/04

14h às 17h

Obs: Se possível, pedimos que os pais venham nos horários de aulas de seus filhos, conforme
cronograma acima. Os alunos só serão vacinados desacompanhados com a autorização na agenda de seus
familiares. É importante que todos apresentem o comprovante de pagamento.
Imbuídos na certeza de que juntos podemos proteger nossa comunidade, nos colocamos à disposição
para quaisquer esclarecimentos.
Cordialmente,
A Direção

