
31 de maio de 2021.

ATUALIZAÇÃO REGRAS DE VACINAÇÃO 
NO AEROPORTO

Prezados(as),

Conforme o Programa Nacional de Operacionalização da Vacina
contra a COVID-19 do Ministério da Saúde e o Plano Estadual
de Imunização, são elegíveis à vacinação prioritária contra a
Covid-19, até o momento:

1. Funcionário da Concessionária GRU Airport
2. Terceiros da Concessionária GRU Airport
3. Companhias Aéreas (equipe de solo e tripulação)
4. Terceiros das Companhias Aéreas (item 3 acima)
5. Empresas de Serviços Auxiliares do Transporte Aéreo

(ESATA)
6. Empresas de Courier e Correios
7. Terceiras das ESATAS
8. Órgãos Públicos
9. Terceiros dos Órgãos Públicos
10.Agências de Carga

As doses da vacina Astrazeneca/Oxford estão sendo aplicadas
no saguão do Terminal 1, das 9h às 16h (fim da aplicação da
vacina), para pessoas elegíveis e com credencial válida* no
Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com
cronograma definido por idade.

*Pilotos e Comissários de bordo deverão apresentar os devidos
comprovantes da situação de trabalhador empregado na
companhia aérea.

Abaixo, a atualização do cronograma de aplicação com a
extensão da campanha até quarta-feira, 02/06 (por idade):

01/06 (terça-feira) e 02/06 (quarta-feira):
• 9h00 –16h00: maiores de 18 anos

De acordo com as instruções da ANVISA, não devem se vacinar
nesta campanha (restrições devidas ao tipo de vacina aplicada
- Astrazeneca/Oxford):

• Mulheres em puerpério (45 dias de realização do parto);
• Gestantes;
• Pessoas que tenham tomado vacina contra H1N1 há
menos de 14 dias;

• Pessoas que tiveram, nos últimos 30 dias, início de
sintomas da COVID-19 ou contato com pessoas
contaminadas;

• Pessoas imunossuprimidas e em tratamento oncológico ou
que finalizaram o referido tratamento nos últimos 6 meses
poderão se vacinar mediante apresentação de relatório
médico.

ATENÇÃO:
Segundo a regra de priorização estabelecida pelo Ministério da
Saúde, não são elegíveis à vacinação até o momento os
credenciados que não se enquadrem especificamente nos
grupos listados acima, a exemplo de:

1. Despachante e ajudantes de despachantes Aduaneiros
2. Transportadoras
3. Importadores e Exportadores
4. Lojistas (varejo e alimentação)
5. Terceiros de lojistas
6. Cessionários não elegíveis (ex: hotel, sala VIP e

estacionamento)
7. Terceiros dos cessionários não elegíveis (item 7 acima)

IMPORTANTE:
• O uso de máscara é obrigatório, assim como o

distanciamento social.
• A vacinação nesta campanha está sujeita a disponibilidade

de doses e limite de horário de aplicação.
• A vacina será concedida após a apresentação da credencial,

bem como de documento de identificação pessoal com foto,
data de nascimento e ficha de cadastro anexa devidamente
preenchida.

Orientações gerais:

• Haverá transfer (ônibus) específico para transporte entre o
Terminal 2 e Terminal 1. O ponto de parada será no
desembarque oeste, primeira calçada, e começará a circular
às 8h30 a cada 15 minutos;

• O estacionamento do Terminal 1 estará liberado para acesso
durante os dias de vacinação;

• Os trabalhadores de transporte aéreo, que se enquadrem nos
critérios do Plano Estadual de Imunização contra COVID-19,
poderão procurar a UBS de referência de sua residência com
o devido comprovante de vínculo empregatício, a partir do dia
03/06/2021 para vacinação;

• Os trabalhadores que não estão contemplados no Plano
Estadual de Imunização contra COVID-19, neste momento,
deverão aguardar até que sejam contemplados no referido
documento técnico

• O horário de funcionamento da estação de vacinação é das 9h
às 16h. Sendo assim, a última dose administrada será às
16h.

Orientação pós vacinação:

• Em caso de mal-estar ou sintomas gripais procure um serviço
de saúde. Em caso de mal-estar no aeroporto, procure o
ambulatório São Francisco, ou, em caso de colaboradores
GRU Airport, o ambulatório médico.

• A segunda dose da vacina deve ser ministrada depois de 90
dias da dose inicial.

Campanha de Vacinação Solidária
A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Fundo Social do
município, está promovendo a Campanha de Vacinação
Solidária, que tem como objetivo arrecadar alimentos não
perecíveis para serem doados a famílias em situação de
vulnerabilidade social. A arrecadação acontecerá nos dias
01/06 (terça-feira) e 02/06 (quarta-feira), durante período de
vacinação. Participe desta ação levando 1kg de alimento não
perecível.

Avisos Importantes

COMUNICADO


