
A segurança é a prioridade máxima. Centenas 
de milhões de pessoas nos Estados Unidos 
receberam estas vacinas de forma segura. 
Os benefícios conhecidos de ser 
vacinado superam os riscos 
potenciais conhecidos. Como 
acontece com todas as vacinas, 
o CDC e o FDA possuem sistemas 
para garantir que essas vacinas 
permaneçam seguras e eficazes.

Muitas pessoas diferentes receberam 
a vacina contra a COVID-19 com os 
mesmos ótimos resultadosó, incluindo 
negros, hispânicos/Latinos, indígenas, 
e outras pessoas de cor; pessoas com 
problemas de saúde; e grávidas.

As pessoas que estão em dia com 
suas vacinas estão altamente 
protegidas contra a COVID-19, 
incluindo as suas variantes.

As chances de ficar muito doente
com a COVID-19 muito maiores 
do que as chances de ter efeitos 
colaterais graves da vacina.

As vacinas e doses de reforço contra a 
COVID-19 são gratuitas para todas 
as pessoas em Rhode Island

As vacinas contra a COVID-19 são eficazes para o proteger de ficar muito doente, ser 
hospitalizado e falecer. Tal como para outras doenças, estará melhor protegido da COVID-19 
quando estiver em dia com as suas vacinas. Estar em dia significa que recebeu todas as 
doses recomendadas, incluindo sua dose de reforço atualizada.

       Isto é importante para a nossa comunidade, e isto é importante 
para o nosso presente e nosso futuro. Estaremos ligando, estaremos 
conversando, estaremos perguntando, estaremos pedindo - mas o mais 
importante, nós queremos ver todos vacinados.        
- Pastor Howard Jenkins, Bethel AME Church, Providence

“
”
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Não há custo direto para as vacinas contra a COVID-19, 
se a vacinação contra a COVID-19 for o único serviço 
prestado. 
Não é necessário seguro para se vacinar. Não é 
necessário dar informações sobre o status de 
imigração. 
Pode encontrar vacinas contra a COVID-19 perto de si 
em Vaccines.Gov. Saiba mais sobre as vacinas contra a 
COVID-19 em C19VacinaRI.org.

As vacinas contra
a COVID-19

SÃO SEGURAS

Por que devo estar em dia com 
as vacinas contra a COVID-19?  
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• Fale com o seu provedor de cuidados de saúde

• Visite C19VacinaRI.org

• Visite h�ps://www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/vaccines/index.html

       Eu acho que você também tenha uma responsabilidade
consigo mesmo e à sua comunidade e à sua família 
em fazer a sau pesquisa e tomar a vacina.
Virginia L. Thimas, Member of Bethel AME Church, Providence

“
”

Não há problema em 
questionar. 
Para mais informações:

As recomendações do CDC para a vacinação 
contra a COVID-19 dependem da sua idade e 
estado de saúde. 

As recomendações de vacinas são feitas 
utilizando a ciência e os dados que atualmente 
conhecemos. À medida que o vírus da 
COVID-19 se modifica, os especialistas podem 
alterar as recomendações para melhor 
adequação ao vírus. 

• Todas as pessoas com idade igual ou 
superior a 6 meses devem receber uma série 
primária de vacina contra a COVID-19. A 
Moderna e a Pfizer dispõem de vacinas 
contra a COVID-19 para crianças com idade 
igual ou superior a 6 meses. A Novavax 
disponibiliza vacinas para crianças com 
idade igual ou superior a 12 anos. A Johnson 
& Johnson dispõe de vacinas para pessoas 
com idade igual ou superior a 18 anos.

• As crianças com idade entre 6 meses e 4 
anos que tenham recebido uma série 
primária da Moderna devem receber um 
reforço atualizado da Moderna pelo menos 
dois meses após a sua segunda dose.

• Todas as pessoas com idade igual ou 
superior a 5 anos devem receber uma dose 
de reforço atualizada pelo menos dois 
meses após a sua série primária.

Vacinas e reforços
estão disponíveis em

todo Rhode Island.

Qual é o cronograma de 
vacinação recomendado?

Por que devo estar em dia com 
as vacinas contra a COVID-19?  


