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VACINA CONTRA A GRIPE

Prezados Associados,

Informamos que a CAMPERJ celebrou acordo com o Laboratório Lâmina para aplicação de vacinas 
contra a gripe. 
A par�r do dia 26 de março, os associados poderão se dirigir às unidades do Laboratório Lâmina abaixo 
discriminadas, munidos da carteirinha da CAMPERJ e um documento de iden�ficação com foto.
Exclusivamente para a vacina da gripe, não há necessidade de pedido médico.
Para os associados com 60 (sessenta) anos ou mais, haverá a possibilidade de aplicação da vacina em 
domicílio, sem qualquer custo adicional, mediante agendamento prévio (exceto em Niterói). 
 

Lâmina Mega Barra - Avenida das Américas, 1701 - Barra da Tijuca

Lâmina Ouvidor -  Rua do ouvidor, 88 – Centro

Lâmina Voluntários - Rua Voluntários da Pátria, 423 - Botafogo

Lâmina Icaraí - Rua Otávio Carneiro, 140 - Niterói

Sábado das 07 às 12h
Segunda a Sexta- feira das 07 às 16h

Sábado das 07 às 12h
Segunda a Sexta-feira das 07 às 16h

Segunda a Sexta-feira das 07 às 16h
Sábado  Fechado

Sábado das 07 às 12h
Segunda a Sexta-feira das 07 às 16h

 

Em relação ao serviço de vacinação domiciliar, o Lâmina informa à Camperj que, em
virtude da grande demanda, está trabalhando com longo prazo de agendamento.
A Camperj con�nua buscando alterna�vas para ampliar o máximo possível o acesso 
dos associados às vacinas.

É de suma importância que o associado telefone para a Central de Atendimento do Laboratório 
Lâmina antes de sair de casa a fim de verificar se a unidade de sua preferência ainda possui a vacina em 
estoque.

Em breve anunciaremos mais postos de vacinação.
Central de Atendimento do Laboratório Lâmina: 
Endereços e Horários para Vacinação: (21) 2538-3939 

008/2020

Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.


