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Por que devo tomar as doses
da vacina e o reforço contra
a COVID-19?
As vacinas COVID-19 são eﬁcazes para protegê-lo de adoecer. Baseado no que sabemos
sobre as vacinas contra a COVID-19, e semelhante ao que sabemos de outras vacinas
recomendadas, as pessoas que estão em dia com suas vacinas estão bem protegidas contra
doenças graves ou outros problemas de saúde. Manter as suas vacinas em dia signiﬁca
tomar a dose de reforço.

As vacinas e doses de reforço
contra a COVID-19 são

gratuitas para todas as
pessoas em Rhode Island

As vacinas não custam nada. Você não precisa de plano
de saúde. Você não precisa dar informações sobre a sua
situação imigratória.
As consultas de vacinação e reforço são oferecidas perto
da maioria dos bairros.
Visite c19vaccineRI.org para encontrar o local de vacinação
perto de você.
Transporte e serviços a domicílio estão também
disponíveis pelo número 401-462-4444.

As pessoas que estão em dia
com suas vacinas estão

altamente protegidas
contra a COVID-19,

incluindo as suas variantes.

“

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 vacinas contra
a COVID-19

são seguras

Efeitos colaterais graves das vacinas contra a
COVID-19 são extremamente raros. O CDC continua
recomendando-as. Receber uma vacina mRNA
(Pﬁzer ou Moderna) é preferível do que uma
vacina da Johnson & Johnson. Entretanto,
tomar qualquer vacina é melhor do
quepermanecer não vacinado.

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

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

c19vaccineri.org | covid.ri.gov
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Por que devo tomar as doses
da vacina e o reforço contra
a COVID-19?
Nós podemos ajudar
Contate-nos para ajuda com:

• Agendar tomar a vacina, o reforço contra a
COVID-19 ou agendar um teste
• Ter acesso a programas de vacinação domiciliar
• Encontrar locais de testes e vacinas
• Responder perguntas sobre a vacina
• Transporte
• Idioma e acesso a serviços
• Outros serviços e apoios
Ligue: 401-462-4444 ou 211
Visite: www.unitedwayri.org/get-help/point/
Visite: C19vaccineri.org

Vacinas e reforços
estão disponíveis em
todo Rhode Island.

Sobre o que saber
vacinas contra a
COVID-19?

• Se você recebeu a Pﬁzer ou Moderna na
primeira fase, você poderá receber uma
dose de reforço contra a COVID-19 pelo
menos cinco meses após concluir a primeira
fase. Se você recebeu a Johnson & Johnson
na primeira fase, você poderá receber uma
dose de reforço contra a COVID-19 pelo
menos dois meses após a sua primeira
vacinação contra a COVID-19.
• Pessoas com sistema imunológico
moderadamente a gravemente comprometido
devem receber uma dose adicional de uma
vacina de mRNA (Pﬁzer ou Moderna) 28 dias
após a segunda dose da Pﬁzer ou da Moderna
ou 28 dias após a primeira dose de Johnson
& Johnson. Esta dose adicional faz parte da
sua primeira fase.

“

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

”

Tudo bem se você ainda tiver perguntas. Converse com um proﬁssional da saúde de conﬁança.
Visite C19vaccineRI.org para aprender mais. Email RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov.
Adultos com 55 anos ou mais e indivíduos com alguma limitação podem ligar para o Point no
número 401-462-4444 ou 211 para assistência.

Aprenda mais sobre a vacina contra a COVID-19 dos líderes da comunidade no endereço

bit.ly/vaxRIcommunity
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