05 DE ABRIL DE 2021

INTRANET ESPAÇO DO SERVIDOR
Informativo do Servidor da Educação do Estado de São Paulo

VACINA JÁ EDUCAÇÃO: PERGUNTAS E RESPOSTAS
O secretário da Educação, Rossieli Soares, anunciou na quinta-feira (1º) que o site
https://vacinaja.sp.gov.br/educacao já está no ar, para os profissionais da
educação realizarem o cadastro para receberem a primeira dose da vacina da
Covid-19. A primeira etapa da imunização para a Educação terá início no dia 12
de abril, para servidores e funcionários a partir de 47 anos.

QUEM É O PÚBLICO-ALVO?
Profissionais da educação com mais de 47 anos atuam nas escolas, desde a Educação Infantil
ao Ensino Médio.
QUAIS CATEGORIAS PODEM SER VACINADAS NA PRIMEIRA FASE?
Professores da Educação Básica, merendeiras, auxiliares de serviços gerais e faxineiras, secretários
da escola, diretores e vice-diretores, professores coordenadores pedagógicos e cuidadores.
QUANDO SERÁ O INICÍO DA VACINAÇÃO?
12 de abril
COMO FAZER O CADASTRO?
Acesse o site: https://vacinaja.sp.gov.br/educacao
O LINK PARA CONFIRMAÇÃO FOI EXPIRADO. COMO PROCEDO?
O link tem prazo de validade de uma hora. Informe seu CPF e e-mail novamente para receber
um novo link e fique atento ao recebimento desta mensagem em sua caixa postal.
RECEBEREI ALGUM COMPROVANTE NO MEU E-MAIL APÓS O CADASTRO?
Depois da validação do cadastro, o Comprovante Vacina Já Educação será enviado para o seu
e-mail - este documento terá um QRCode para verificação de autenticidade. O recebimento do
Comprovante Vacina Já Educação não é automático e acontecerá nos dias seguintes ao
cadastro. É importante verificar se este e-mail de validação não foi enviado para sua caixa de
spam ou lixo eletrônico.
QUAIS OS HORÁRIOS E LOCAIS DE VACINAÇÃO?
O profissional da Educação será vacinado no município em que trabalha. Horários e locais de
vacinação serão sempre definidos no nível do município pelas respectivas Secretarias
Municipais de Saúde.
O QUE LEVAR NO DIA DA VACINAÇÃO?
Comprovante Vacina Já Educação (impresso ou QRCode pelo celular) e Documento com foto e CPF.
DÚVIDAS: 0800 77 000 12 E HTTPS://ATENDIMENTO.EDUCACAO.SP.GOV.BR/

