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Até que os médicos especialistas analisem em condições reais se você ainda pode disseminar o vírus para outras 
pessoas após ter sido vacinado, é importante continuar usando todas as ferramentas que temos disponíveis para 
ajudar a encerrar esta pandemia: use máscara quando estiver perto de pessoas que não moram na mesma casa 
que você, fique a uma distância de 6 pés (2 metros) de outras pessoas, lave as mãos com frequência e fique em 
casa quando estiver doente. Depois que a maioria das pessoas estiver vacinada, a vida poderá começar a 
voltar ao normal.

Agradecemos por vacinar-se para a 
COVID-19 e manter você, sua família e 
sua comunidade saudáveis e seguros.

Você será considerado imune, ou protegido do vírus, duas semanas após 
receber a sua dose final da vacina para a COVID-19. No entanto, se você foi 
exposto ao vírus antes de ter tido a chance de receber a segunda dose da 
vacina ou foi exposto antes de seu corpo desenvolver imunidade total, ainda 
pode ficar doente. 

1  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html 
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Variantes da COVID-19
As futuras variantes (às vezes chamadas de cepas) da COVID-19 poderão 
ser mais transmissíveis do que as variantes anteriores. Então, agora, mais 
do que nunca, os residentes de Utah precisam usar máscaras, praticar o 
distanciamento físico e evitar aglomerações.

Você deve continuar usando uma máscara e tomando 
precauções para evitar a propagação da COVID-19 até 
que mais pessoas possam tomar a vacina. 
Todas as vacinas para a COVID-19 autorizadas pelo FDA são seguras e eficazes 
para protegê-lo do vírus. Elas evitam que você adoeça, precise ser hospitalizado e/
ou morra de COVID-19. Estudos recentes1 mostram que as vacinas podem evitar 
a transmissão do vírus a outras pessoas e atuar contra as novas variantes do vírus 
identificadas até o momento. 
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Como as vacinações para a COVID-19 afetam as orientações relacionadas à 
quarentena e ao isolamento?
Se já se passaram mais de 2 semanas desde a sua dose final da vacina, você não precisa fazer quarentena, mesmo se for 
exposto a alguém com teste positivo. No entanto, existem certas circunstâncias em que pode ser necessário se colocar em 
quarentena ou se isolar, mesmo depois de ter recebido a vacina para a COVID-19.

O que fazer se você tiver sintomas da COVID-19:

Se tiver sintomas da COVID-19 e:

Se ainda não tiver sido vacinado
Se tiver sido parcialmente vacinado 
(tomou apenas 1 dose de uma vacina de 2 doses, como 
Pfizer ou Moderna)

Isole-se e faça o teste imediatamente. Isole-se e faça o teste imediatamente.

O que fazer se você for exposto a alguém com teste positivo:

Se você não tomou a dose final da vacina e foi exposto a alguém com resultado positivo:

Se ainda não tiver sido vacinado
Se tiver sido parcialmente vacinado 
(tomou apenas 1 dose de uma vacina de 2 doses, como 
Pfizer ou Moderna)

Entre em quarentena e faça o teste para a COVID-19. Entre em quarentena e faça o teste para a COVID-19.

Se você estiver totalmente vacinado e tiver sintomas de COVID-19:
(tomou 2 doses de vacinas Pfizer ou Moderna ou 1 dose de vacina Johnson & Johnson) 

Se NÃO passaram 2 semanas desde 
que você foi vacinado

Se passaram 2 semanas desde 
que você foi vacinado

Isole-se e faça o teste imediatamente.

Isole-se e entre em contato com seu médico ou provedor 
de cuidados médicos. É provável que algo diferente da 
COVID-19 esteja causando os sintomas. No entanto, 
seu médico pode querer que você faça o teste para a 
COVID-19. As vacinas para a COVID-19 não interferem na 
precisão do teste.

Se você tomou a sua dose final da vacina e foi exposto a alguém com resultado positivo:
(tomou 2 doses de vacinas Pfizer ou Moderna ou 1 dose de vacina Johnson & Johnson) 

Se NÃO passaram 2 semanas desde 
que você foi vacinado

Se passaram 2 semanas desde 
que você foi vacinado

Entre em quarentena e faça o teste para a COVID-19.

Você não precisa entrar em quarentena. Entretanto, se 
você tiver sintomas da COVID-19 após a exposição (o que 
é raro), ligue para seu médico ou profissional de saúde.  
Talvez você precise ser testado para a COVID-19.


