VACIN A CONTRA COVID-19

VEJA OS FATOS.
AS VACINAS SÃO GRATUITAS PARA TODOS.
Mas verifique e pergunte se há algum outro custo
para ser vacinado.
• A vacina não pode ser negada a ninguém se não
puder pagar a taxa de administração da vacina.
• Uma vez que as vacinas estão amplamente
disponíveis, qualquer pessoa pode ser vacinada,
independentemente do status de imigração.
• Todos podem ser vacinados quando for sua vez.

A vacina protege você
contra o COVID-19.
• Se você ainda contrair
COVID-19 depois de ser
vacinado, a vacina o protege
de adoecer gravemente.
• Mesmo se teve COVID-19,
você ainda deve ser vacinado.

As vacinas contra
COVID-19 são
seguras e eficazes. A
vacina NÃO PODE lhe
causar COVID-19.
• É mais seguro receber
a vacina do que contrair
COVID-19.
• Milhões de pessoas
foram vacinadas com
segurança.
• Nenhuma outra vacina foi
testada tanto quanto à
sua segurança na história
dos EUA.
• A vacina provou ser
segura para milhares
de pessoas, incluindo
pessoas de diferentes
raças, etnias e idades.
• A vacina contra COVID-19
não altera o seu DNA.

• Não se sabe ainda por quanto
tempo uma pessoa está
protegida de ficar doente
novamente com COVID-19.

Para obter mais informações: cdc.gov/coronavirus

EFEITOS COLATERAIS SÃO NORMAIS.
Os efeitos colaterais NÃO significam que você está com COVID-19.
• Os efeitos colaterais significam que a vacina está ensinando seu corpo como combater o COVID-19.
• Os efeitos colaterais podem incluir:
- Dor ou inchaço no braço no local onde foi vacinado.
- Dor de cabeça, calafrios ou febre.
• Se você não se sentir bem, pode precisar de alguns dias de folga do trabalho até se sentir melhor.
• Você precisará esperar por 15-30 minutos após a vacina para ter certeza de que não é alérgico.

Não há evidências de que as vacinas causem problemas de
fertilidade.
Mulheres grávidas devem conversar com seu médico sobre
se devem ser vacinadas.

As vacinas
NÃO
contêm:
• Conservantes

Algumas vacinas precisam de duas doses, enquanto
outras vacinas precisam de apenas uma. Ambos os tipos
de vacinas são seguros e eficazes.

• Ovos

Para a vacina que precisa de duas injeções:

• Látex

• A primeira injeção deixa seu corpo pronto.
• A segunda injeção é aplicada algumas semanas depois para garantir
que você tenha proteção total.

• Produtos suínos
• Gelatina
• Qualquer vírus de
COVID-19 ativo

• É importante que você receba as duas injeções para ficar totalmente
protegido.

FIQUE SEGURO APÓS SER VACINADO.
No momento, os especialistas não sabem por quanto tempo a vacina o protegerá. Mesmo depois de
receber a vacina, continue a:
Usar
máscara.

Praticar o
distanciamento
social.

Lavar as
mãos com
frequência.

Desinfetar as
áreas de alto
contato com
frequência.

Para obter mais informações: cdc.gov/coronavirus

