Informações sobre a COVID-19
Testes e Vacinação
781‐595‐7747

Vacinas
A vacina fará com que eu fique doente?
• Não, você não vai pegar COVID‐19 por causa da vacina.
Você poderá ter alguns efeitos colaterais depois de
tomar a primeira ou a segunda dose da vacina, mas tais
sintomas devem passar após alguns dias. Se não
passarem, consulte o seu médico.
• Efeitos colaterais comuns incluem dor no braço (no
qual a vacina foi aplicada), febre, dores musculares,
dor de cabeça.
Se eu tomar a vacina, ainda precisarei usar máscara?
• Sim. Como nem todas as pessoas estão vacinadas e
ainda existem novas variantes contagiosas de COVID‐19,
você deve continuar usando máscara, mantendo o
distanciamento social e lavando as mãos regularmente.
As informações que eu fornecer serão usadas pelos serviços
de imigração?
• Não. Nenhuma informação fornecida será usada pelos
serviços de imigração ou pelo governo para monitorar
você, seus familiares ou vizinhos. O objetivo das
informações é ajudar‐nos a saber quem já tomou a
vacina e quem possivelmente ainda não teve acesso
à vacinação.

Agende sua aplicação
da vacina:
Disponível para todos os residentes de
Massachusetts
https://www.lchcnet.org/covid‐19‐vaccine‐scheduling

Mais informações:
https://www.lchcnet.org/covid‐19‐vaccine‐information

Clínica móvel de vacinação:
levamos as vacinas até você!
https://www.lchcnet.org/mobile‐vaccination‐program

• Para empresas, organizações comunitárias, locais
de culto
• Nas suas instalações ou em colaboração com
outra organização
• Estamos empenhados para fazer adaptações de
acordo com as necessidades da sua organização

Não é necessário estar em um veículo para fazer testes ou tomar a vacina. Você não precisa ser
paciente da clínica Lynn Community Health Center (LCHC) nem ter seguro de saúde.

Testes
Por que devo fazer um teste?
• O rastreamento do índice de casos positivos da COVID‐19 vai nos ajudar a reabrir a nossa comunidade com
segurança e proteger todas as pessoas que amamos.
• O fornecimento de vacinas é limitado e nem todos os locais têm a vacina ainda.
• As vacinas não são 100% eficazes, apesar de proporcionarem uma grande ajuda e de serem muito seguras.




Qualquer pessoa pode fazer o teste, tanto adultos quanto crianças
Você não precisa ter seguro de saúde
Não serão solicitadas informações sobre sua situação imigratória

@lynn.communityhealthcenter

Confira nossos horários de testes gratuitos:
https://www.lchcnet.org/covid‐19‐testing‐information
É possível fazer testes sem hora marcada.

Lynn Community Health Center

www.lchcnet.org/ | 269 Union St., Lynn, MA 01901 | 781‐581‐3900

@LynnCHC
2021-04-21V5

