Vacinas da COVID-19 agora disponíveis para
pessoas com 75 anos ou mais
•

Indivíduos com 75 anos ou mais agora podem marcar
uma consulta para a vacina da COVID-19.

•

Visite www.mass.gov/COVIDVaccineMap para buscar
sites e marcar uma consulta on-line.

•

A vacina é gratuita e nunca pediremos a você que pague
ou forneça um número de cartão de crédito para reserva.

•

Como o fornecimento da vacina é muito limitado, pode
ser necessário esperar várias semanas para agendar
uma consulta.

•

Se tiver dúvidas e precisar de ajuda, ligue para a Linha
de assistência de COVID-19 de Massachusetts em 2-1-1.

O que você precisa para agendar uma consulta
•

Forneça seu nome completo, data de nascimento, endereço
de e-mail, número de telefone, endereço residencial.

•

Informações sobre seguro saúde (tenha em mãos o número
do cartão e da apólice).

•

Responda a uma série de perguntas relacionadas à saúde.

•

Imprima e/ou assine um formulário de consentimento e
atestado.

O que você precisa para agendar uma consulta
•

Leve um documento de identidade com seu nome, se
tiver, para verificar seu nome no sistema de vacinação.

•

Leve seu cartão de seguro saúde, se tiver. Seu seguro
será cobrado sem nenhum custo para você. Você não
precisa ter seguro para receber a vacina.

•

Seu formulário de atestado, se você puder imprimi-lo.
Os sites provavelmente terão formulários de atestado
disponíveis quando você chegar.

Transporte gratuito e seguro para locais de
vacinação disponíveis
•
•

O Somerville-Cambridge Elder Services (SCES) está
oferecendo transporte gratuito para mais de 75 adultos
locais para locais de vacinação de COVID-19 próximos.
Para obter mais informações sobre o programa de
transporte de vacinação SCES, ou para se registrar no
transporte, ligue para o SCES em 617-628-2601 ou
envie um e-mail para info@eldercare.org.

Todas as vacinas de COVID-19 atualmente
disponíveis têm se mostrado seguras
e altamente eficazes na prevenção de
COVID-19.
Proteja-se contra golpes
Embora não estejamos cientes de nenhum golpe
relacionado à vacina que tenha vitimado residentes em
Cambridge, há relatos de golpistas pegando dinheiro em
troca de reservas falsas de vacinas de COVID-19 em todo o
país.
Lembre-se:
•
•
•

Você não pode pagar para colocar seu nome em uma
lista para obter a vacina.
Você não pode pagar para obter acesso antecipado à
vacina.
Se alguém ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails
sobre a vacina e perguntar seu CPF, conta de banco ou
número de cartão de crédito, é um golpe.

Para perguntas e atualizações
mais recentes, ligue para a linha
de informações sobre vacinas da
cidade de Cambridge: 617-349-9789

