O que os nova-iorquinos precisam saber
sobre as vacinas contra COVID-19
As vacinas contra a COVID-19 já estão disponíveis para todos os
nova-iorquinos com 16 anos e mais.

As vacinas contra a COVID-19
são seguras e eficazes.

Os cientistas se apoiam em décadas de pesquisa
sobre outras vacinas para o desenvolvimento das
vacinas contra COVID-19. As vacinas passaram
por muitos estudos clínicos envolvendo dezenas
de milhares de pessoas de idades, raças e etnias
variadas. Esses estudos concluíram que as vacinas
são seguras e muito eficazes em proteger as
pessoas contra quadros graves, hospitalização e
morte em decorrência da COVID-19. A Agência
de Administração de Alimentos e Medicamentos
(Food and Drug Administration, FDA) aprovou as
vacinas para uso emergencial.

As vacinas contra a COVID-19 são
fornecidas a você sem qualquer custo.

Talvez você apresente efeitos colaterais.

Entre os efeitos colaterais comuns estão sensibilidade
no braço onde você tomou a dose, dor de cabeça,
dores no corpo, cansaço e febre. As vacinas não
contêm o vírus que causa a COVID-19, não mudam
seu DNA e não contaminam você com COVID-19.

Continue tomando as precauções.

Sabemos que as vacinas protegem você, mas ainda
precisamos aprender mais sobre como elas afetam
a propagação do vírus. Por enquanto, mesmo após
a vacinação, continue ficando em casa se estiver
doente, mantenha 6 pés (1,80 m) de distância dos
outros, use uma proteção facial e higienize bem
e frequentemente as suas mãos.

Todos os nova-iorquinos com 16 anos e mais
podem ser vacinados sem qualquer custo. Você
não precisa ter plano de saúde ou compartilhar
seu status de imigração para receber a vacina.

Acesse nyc.gov/vaccinefinder ou ligue
para 877-829-4692 para encontrar um
local de vacinação.

Encontre um local para receber a vacina.

Pergunte ao seu médico e ao seu empregador
se eles estão oferecendo a vacina. Acesse
nyc.gov/vaccinefinder ou ligue para 877-829-4692
para encontrar um local de vacinação.

O Departamento de Saúde de NYC pode mudar as recomendações
de acordo com a evolução da situação.
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