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Cuidados continuam: taxa de transmissão da covid-19 cai e volta ao nível verde em Belo
Horizonte
>> Mais de dois milhões de pessoas ainda não precisam tomar segunda dose da vacina contra covid nós coleta
do Governo do estado, o que reforça a necessidade de completar o esquema vacinal, ou seja, não tomaram para
para que a pandemia, a vida, cabelo, tem que acabar logo gente e com a passagem do pico da doença. Nos
laboratórios começam a perceber uma queda na demanda por testes também na positividade. Nos passou que o
seguinte veja bem quando falam detalhe aqui. Tudo bem. Tá falando aí é o pico chegou, eu acho que não vai subir
mais, mas o pauê setenta e três pessoas morreram. Você tá louco aí. cento e quarenta e três pessoas morreram. Ó
eu ainda ficam para trás e agora falar que passou a passou. Pico passou a ida ao ar sábado que que as pessoas
podem falar de usar máscara, fica falando que as pessoas agora o preço chegou final não se preocupar tanto, não.
Aí começa a bagunçar tudo outra vez se sabe como é que é isso, né gente. Vamos lá, balança aí. >> A fila e a
movimentação registradas em janeiro deram uma trégua nos principais laboratórios particulares de Belo Horizonte.
O que nós queremos e estamos aí no mês de janeiro, ele foi então compartilhando com todo o período da
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pandemia. Na primeira semana de fevereiro, nós estamos sem água, os marretas foi importante na procura pelos
testes. Uma queda de vinte por cento. >> A redução veio um mês após a disparada de casos de covid provocados
pela chegada da variante ômicron no Brasil. Nesta outra rede de laboratórios, os números também melhoraram,
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mas somente depois de uma alta expressiva nos resultados positivos para a doença, que saltaram de trinta e cinco
por cento em dois mil e vinte e um para setenta por cento no início de dois mil e vinte e dois. >> A gente passou aí
três, quatro semanas subindo um volume subindo percentual, dispositivo tem desde semana passada, a gente já já ver a tendência de queda, tanto na procura dos teste quanto
no perfil falso, positivo e ainda está muito alto, né. O percentual de positivos ontem o nosso foi quase cinquenta e seis por cento. >> Ele continua sendo o maior do que qualquer
outro momento da pandemia desde dois mil e vinte, desde o dia vinte e dois de dezembro, quando estava em zero noventa e nove. A taxa de transmissão da covid em Belo
Horizonte. Não chegava ao nível verde. O que aconteceu nesta quinta. Segundo os números divulgados pela prefeitura, o RT estava em um passou para a zero noventa e oito.
Isso quer dizer que estamos entrando em um período de queda de casos novamente. >> Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o secretário de estado de saúde confirmou
mais uma vez que o pico de casos da doença ocorreram entre os dias primeiro e dois de fevereiro e a partir de agora a curva tende a crescer. A expectativa é que até o fim do
mês a onda já tem a dengue. >> Ah, vamos lembrar que estamos caindo o número de casos caindo, internação, mas para a gente é normalizar. Nossa vida. É importante que
essa cobertura vacinal não pare. A gente precisa vacinar a população não vacinada ainda para que a gente vir e de vez a página da pandemia e no estado de Minas. >> Por isso
é importante que todos tenham o esquema vacinal completo, inclusive com a dose de reforço. >> Mais de dois milhões de pessoas não buscaram a segunda dose e esse número
também é importante em relação ao reforço. Nós só temos cerca de trinta por cento da população. Pouco mais que tenha tomado a terceira dose. E temos mais de cinquenta por
cento da população que poderia ter tomado a terceira dose. >> Sobre a quarta dose para a população geral. O secretário disse que ainda aguarda orientação do Governo
Federal, alguns estados. >> Resolveram dar a quarta dose antes mesmo e dá o do Ministério da Saúde confirmar a sua necessidade. Estado de Minas sempre respeitou os ritos,
os ritos. >> E técnicos e científicos e que obviamente ser discutido isso dentro da Anvisa do Ministério da Saúde, o Governo de Minas confirmou também a chegada de mais
doses pediátricas da faz ver nessa sexta-feira, Fábio baccheretti garantiu que o estado tem capacidade para vacinar. um milhão e duzentas mil crianças, mas até agora
quatrocentas mil receberam a primeira dose, o que representa uma em cada cinco pessoas entre cinco e onze anos. >> Os municípios estão sendo orientados a fazer a busca
ativa para que a gente consiga garantir a vacinação, mas eu não tenho dúvidas que o maior fator e o medo que os pais estão tendo. Então, quando eles observam na sala de
aula, em especial que é super positivo. Retorno escolar diz que tem várias crianças protegidas pela vacina e bem, não tiveram nada. Isso vai incentivando para que a gente
conseguir captar mais clientes. >> Olha, em Minas recebeu na manhã de hoje, como antecipou o secretário, cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos doses pediátricas da faz.
É contra a covid em Belo Horizonte, aplica a dose de reforço para pessoas de trinta e nove anos, cuja data da segunda dose tenha completado quatro meses, é necessário levar

o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF já nesta sexta também tem repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de onze a cinco anos e os
menores sem comorbidades, de onze dez nove, oito, sete, seis e, cinco anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar documento de identidade ou certidão de
nascimento, CPF, comprovante residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita escolas, estar mais informações, site da prefeitura de.

