Vacina contra COVID‑19
Detalhes que você precisa saber sobre a vacina contra COVID‑19*
A vacina é SEGURA
As vacinas disponíveis contra COVID‑19 foram autorizadas pela FDA e recomendadas pelo Comitê
Consultivo sobre Práticas de Imunização do CDC.
A vacina seguiu as mesmas etapas de teste e aprovação usadas para todas as vacinas. Apesar de terem
sido desenvolvidas rapidamente, sua segurança nunca foi colocada em segundo plano. Para obter mais
informações sobre a segurança da vacina, acesse mass.gov/COVIDVaccineSafety

A vacina é GRATUITA
A vacina contra COVID‑19 está sendo administrada gratuitamente a todos os indivíduos pelo governo federal.

Informações do seu plano de saúde podem ser solicitadas para que o provedor da vacina possa cobrar
diretamente do plano. No entanto, você não será cobrado. Mesmo que você não tenha plano de saúde,
continua tendo o direito de receber a vacina gratuitamente.

Você pode precisar tomar DUAS doses para ficar TOTALMENTE imunizado
Até sua vacinação estar completa, você ainda pode contrair e disseminar a COVID‑19.
• Vacina da Pfizer: ao menos 21 dias após a primeira dose
• Vacina da Moderna: ao menos 28 dias após a primeira dose
• Vacina da Johnson & Johnson (Janssen): apenas uma dose
Nem todos serão vacinados ao mesmo tempo que você. E, embora já saibamos que as vacinas reduzem
drasticamente os casos e sintomas graves, ainda estamos aprendendo sobre a proteção que elas
fornecem. Continue a usar máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento e evitar aglomerações,
mesmo que você esteja totalmente vacinado.

As duas doses da vacina devem ser administradas no MESMO ESTABELECIMENTO
Você deve receber a segunda dose da mesma vacina no mesmo estabelecimento em que tomou a primeira.

Durante a consulta para aplicação da primeira dose, aproveite para agendar ou se informar sobre como
marcar sua próxima consulta (para vacinas da Pfizer e Moderna).

Para descobrir quando você poderá receber a vacina, acesse mass.gov/covidvaccinephases
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Massachusetts está distribuindo a vacina contra COVID-19 em fases ao longo do tempo, com foco em
equidade e segurança.
A prioridade do cronograma é manter a capacidade do sistema de saúde, abordar desigualdades no acesso
à saúde e na pressão causada pela COVID-19, bem como proteger as populações vulneráveis. Cada fase
inclui certos grupos prioritários. Para consultar atualizações regulares aos grupos prioritários, empregos
elegíveis e condições médicas, acesse mass.gov/COVIDVaccinePhases
*Essas informações foram atualizadas em 15/03/21 e se aplicam às vacinas da Moderna, Pfizer e Johnson & Johnson (Janssen).

Para obter mais informações sobre a vacina para COVID‑19, fases e muito mais, acesse mass.gov/COVIDVaccinePhases

