TAREFA N°15
Divulgação:
19/10/2017 | 16 horas
Período de realização:
25 de outubro de 2017, das 10:15h às 11:15h
Local: Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos - SISP

PONTUAÇÃO
MÁXIMA:

80
Pontos

1. TAREFA
VACINOU-SE?
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT
2. ESPECIFICAÇÃO DA TAREFA
2.1. “A vida, a saúde e a família não tem preço. Seja responsável. Prevenção,
motivação e atenção são a solução”. (Beatris Regina Vogel)
2.2. A Gincana de Integração dos Servidores faz parte do cronograma oficial da
Iª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT. Esta
tarefa tem como objetivo, portanto, complementar a campanha de vacinação
realizada pela CIPA neste ano e estimular a prevenção de doenças.
2.3. O integrante da equipe deverá apresentar o maior número de carteirinhas
de vacinação (originais) válidas e “em dia” de servidores públicos ativos da
prefeitura.
2.3.1. Entender-se-á por “em dia” as carteirinhas que contenham
anotação das vacinas: Hepatite B, Tétano, Tríplice Viral (sarampo,
caxumba e rubéola) e Febre Amarela.
2.3.2. Para serem consideradas válidas, as vacinas deverão estar
dentro de seu prazo de validade, especialmente com relação ao
gênero e idade, considerando ainda, no que couber, os protocolos
atualizados do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da
Saúde.
3. CRITÉRIOS PARA CUMPRIMENTO DA TAREFA
3.1. Cumprirão a tarefa as equipes que levarem no horário aprazado as
carteirinhas de vacinação consideradas em dia e válidas.
3.1.1. As carteirinhas serão conferidas no próprio ato, com auxílio de
profissional da saúde, e imediatamente devolvidas às equipes, que poderão
acompanhar a conferência.

4. PONTUAÇÃO
4.1. A pontuação obedecerá a seguinte tabela:
NÚMERO DE CARTEIRINHAS
30 ou mais
20 a 29
10 a 19
Até 9

PONTUAÇÃO
80
60
40
20

5. DISPOSIÇÕES FINAIS:
5.1. O membro da equipe deverá apresentar-se devidamente identificado.
5.2. Todas as vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde.

