Perguntas comuns sobre
as vacinas para a COVID-19
Quais são os efeitos colaterais das vacinas para
a COVID-19?
É comum que as pessoas tenham sintomas leves ou moderados ou efeitos
colaterais após receberem uma vacina. Sintomas leves ou moderados
incluem febre ou vermelhidão ao redor do local da injeção.
Normalmente não há motivo para se preocupar se você tiver sintomas leves
a moderados alguns dias depois de ser vacinado. Isso significa que o seu
corpo começou a trabalhar para criar uma resposta imunológica e está
aprendendo a combater a doença.

Quanto custa a vacina para a COVID-19?
As doses da vacina para a COVID-19 adquiridas com dólares do contribuinte americano
serão fornecidas a todos sem custo algum. Se você tem plano de saúde, os fornecedores
da vacina podem cobrar uma taxa administrativa do seu plano para fornecer ou
administrar a vacina. Mas ninguém deve ser impedido de receber a vacina, caso você
não possa pagar.

Eu preciso ser cidadão dos EUA, residente nos EUA
ou preciso ter um visto para ser vacinado?
Não. Seu status de imigração não o impedirá de ser vacinado. Suas informações
pessoais são confidenciais e protegidas por lei. Se você está em um dos grupos
de risco da categoria que está sendo vacinada agora, entre em contato com o seu
empregador ou departamento de saúde local para mais informações. Você pode
precisar comprovar que trabalha lá atualmente, como seu crachá de funcionário.
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Preciso de uma identificação para receber a vacina?
Alguns fornecedores da vacina só pedirão que você mostre o e-mail de
confirmação que recebeu após ter se registrado para a consulta da vacina, mas
outros fornecedores podem pedir que você mostre uma identificação com foto
na sua consulta.
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Usamos as suas informações pessoais apenas para duas coisas:
1

Para garantir que você tem idade suficiente para ser vacinado.

2

 ara garantir que estamos vacinando a pessoa certa. Temos que garantir
P
que o nome da pessoa sendo vacinada corresponde ao nome declarado
na consulta. Você precisará de uma segunda dose da vacina algumas
semanas após tomar a primeira. Todos os papéis devem corresponder para
que possamos garantir que não acontecerão problemas quando você vier
receber a segunda dose.

Não compartilhamos as suas informações com autoridades ou oficiais
da imigração.
Você pode usar tipos de identificações com foto diferentes na maioria dos
fornecedores da vacina. Eles só precisam de uma identificação que tenha a sua
foto, nome e data de nascimento. Você pode precisar levar um tipo diferente
de comprovante de residência no condado, como conta de gás ou luz, se a sua
identificação não tiver endereço. Consulte seu departamento de saúde local ou
o fornecedor da vacina se tiver alguma dúvida.
Se estiver sendo vacinado pelo seu empregador, pode precisar comprovar que
trabalha lá atualmente, como o seu crachá de funcionário.

Para mais informações sobre a COVID-19, vacinas para a COVID-19, ou
quando e onde você pode ser vacinado, visite https://coronavirus.utah.gov/.
Você pode se inscrever no site para receber atualizações de quando novas
informações sobre a vacina estiverem disponíveis.
Se tiver perguntas sobre a COVID-19 ou vacinas, ligue para a linha direta da
COVID-19 no telefone 385-273-7878. A linha direta tem profissionais da
saúde que podem ajudar a responder suas perguntas e encontrar recursos
próximos a você. Ela está disponível 24 horas, 7 dias por semana em mais
de 100 idiomas.
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