Orientações para indivíduos
vacinados com todas as doses previstas
Você é considerado totalmente vacinado duas semanas após receber a última dose da vacina contra a COVID-19.
Vacinas de duas doses: duas semanas após a aplicação da segunda dose (ambas as doses são necessárias
para a proteção total).
Vacina de uma dose: duas semanas após a aplicação da vacina (apenas uma dose é necessária para a
proteção total).
Para manter a segurança da comunidade até que mais pessoas estejam vacinadas, algumas precauções
ainda podem ser necessárias em determinadas situações.

Quando você estiver totalmente vacinado:

Poderá frequentar ambientes fechados
e ter contato próximo com outras
pessoas já vacinadas, sem se preocupar
com a transmissão do vírus.

Poderá visitar indivíduos de baixo risco que ainda
não tenham sido vacinados, sem precisar usar
máscaras ou praticar o distanciamento social.

Não precisará permanecer em quarentena ou ser testado caso
exposto a alguém com COVID-19, a não ser que você apresente
sintomas após a exposição (o que é raro).

Para manter a segurança da comunidade até que mais pessoas sejam vacinadas:

2 METROS

Use máscara e mantenha o distanciamento social próximo
de pessoas que ainda não tiverem sido vacinadas e
apresentem risco elevado de contrair doenças graves
ou morem com pessoas com esse perfil.

Use máscara e mantenha o distanciamento
social em espaços públicos até que mais
pessoas tenham sido vacinadas.

Evite multidões e aglomerações.
Use máscara e mantenha o
distanciamento social o máximo possível
se estiver em local com muitas pessoas.

As vacinas contra a COVID-19 são eficazes na
prevenção de doenças graves, hospitalização e morte
decorrentes do vírus. No caso raro de você apresentar
sintomas de COVID-19, será necessário fazer o teste.

FOR
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MASKS
REQUIRED

Fever

Cough

Decrease in sense of smell or taste

Sore throat

(temperature of 100.4°F or 38°C or higher
or feeling feverish)

Shortness of breath

Muscle aches and pains

To protect yourself and others, please use
our takeout or delivery services instead of
dining in if you have symptoms of COVID-19
or are a person at high-risk. Thank you.
People at high-risk include: those 65 years and older, those who live in senior living facilities, those of any age with underlying
medical conditions, such as chronic lung disease, asthma, heart conditions, severe obesity, chronic kidney disease, liver disease, or are
immunocompromised (undergoing cancer treatment, have had a bone marrow or organ transplant, have immune deficiencies, people
living with HIV or AIDS, those who smoke, and those who have used medicines for long periods of time, such as corticosteroids or
other medicines known to weaken the immune system).

for your safety and ours

Siga todas as precauções indicadas por
estabelecimentos comerciais e seus funcionários.
Esses locais podem ser frequentados por funcionários
e clientes que ainda não receberam a vacina ou que
apresentam risco elevado de contrair doenças graves.

Se estiver viajando, siga todos os
requisitos do local de destino.

Adaptação das orientações do CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

