VACINA PARA COVID-19

CONHEÇA OS FATOS.
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5 anos

DOSES DE REFORÇO
OS REFORÇOS SÃO SEGUROS

As vacinas para
COVID-19 são
eficazes
As vacinas para COVID-19 protegem
contra a enfermidade grave,
hospitalização e morte. Ficar em dia
com as vacinas para COVID-19, incluindo
as doses de reforço no tempo certo, é
importante para que você tenha a melhor
proteção.

Os reforços da Covid-19 têm os mesmos
ingredientes que as vacinas originais, que se
provaram seguras para centenas de milhões
de pessoas. Efeitos colaterais leves são
normais. Efeitos colaterais graves são muito
raros.

OS REFORÇOS AJUDAM VOCÊ A FICAR PROTEGIDO
Reforços são doses que você toma depois de estar
totalmente vacinado, para que possa permanecer protegido
contra a COVID-19.
Reforços são comuns para
muitas vacinas. Por exemplo,
as vacinas contra o tétano
requerem reforços a cada 10
anos para adultos.
Os cientistas descobriram que, com algumas vacinas, a
proteção que se tem diminui com o tempo, e um reforço
ajuda a pessoa vacinada a se manter protegida. Os
reforços da COVID-19 funcionam da mesma maneira.
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Para mais informações: cdc.gov/coronavirus
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Quem pode receber reforço
Os reforços fornecem proteção extra a todos, mas são
especialmente importantes para pessoas com problemas
de saúde, empregos ou situações de vida que ofereçam
um risco maior de contrair COVID-19 ou de ficarem
gravemente doentes.
Os reforços são gratuitos para todos, independentemente
de seu status de imigração ou se você tem seguro saúde
ou carteira de identidade.

FIQUE AINDA MAIS PROTEGIDO
A melhor maneira de proteger a sua família, a sua comunidade e a si
mesmo da COVID é manter-se em dia com suas vacinas. Estar em dia com
as vacinas quer dizer receber as duas doses de uma vacina que tenha duas
doses, e então receber as doses de reforço no tempo certo.
Continue a usar máscara, pratique o distanciamento social e fique em casa
quando estiver doente para manter todos seguros.

Proteja-se. Proteja sua comunidade.
Vacine-se.

Para mais informações: cdc.gov/coronavirus

