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O objetivo da vacinação contra a COVID-19 é reduzir o risco de infecção pelo vírus que causa a Doença Coronavirus 2019 (COVID-19) e 
diminuir o risco de ficar gravemente doente caso a infecção ocorra. 

Como membro da equipe de trabalho do BILH, por favor, entenda que: 
• Sua participação neste programa de vacinação é voluntária, mas fortemente recomendada 
• Se você optar por não participar, sua decisão não afetará de forma alguma seu emprego/status de trabalho na BILH 
• Se a qualquer momento você decidir que não está pronto para receber uma vacina contra a COVID-19, nós o encorajamos a discutir 

suas opções com seu provedor de saúde e agendar quando estiver pronto 
Existem atualmente três vacinas COVID-19: duas vacinas mRNA (Pfizer-BioNTech e Moderna) e uma vacina de vetor viral (Johnson & 
Johnson (J&J)/Janssen), (coletivamente as "EUA Vaccines") autorizadas pela Food and Drug Administration ("FDA") sob a Autorização de 
Uso Emergencial ("EUA"). A FDA pode emitir uma EUA com base em uma declaração do Secretário do Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos de que as circunstâncias justificam o uso emergencial de medicamentos e produtos biológicos durante a pandemia da COVID-
19, se certos critérios forem atendidos. Os critérios para a vacina da Moderna COVID-19 que lhe está sendo oferecida hoje são explicados 
com mais detalhes nas Fichas da EUA ligadas abaixo 

Por favor, revise a Ficha Informativa dos EUA para Beneficiários e Responsáveis online em modernatx.com/covid19vaccine-eua/eua-fact-
sheet-recipients. pdf para detalhes completos sobre a vacina e possíveis efeitos colaterais. 

 
Razões Para Adiar a Vacinação: 
□ Se você desenvolver febre (temperatura de 100,4 °F ou mais), calafrios ou preocupação com a infecção por COVID-19 a qualquer 

momento antes do recebimento de sua vacinação, você deve adiar a vacinação e entrar em contato com o Departamento de Saúde 
do Funcionário. 

□ Se você recebeu (ou pode ter recebido em um ensaio clínico) qualquer um dos seguintes itens para tratamento ou prevenção da 
COVID-19: um anticorpo monoclonal, plasma convalescente ou imunoglobulina intravenosa, você deve esperar 90 dias após esta data 
antes de receber a vacina para que a vacina seja o mais eficaz possível. 

□ Se você foi recentemente diagnosticado com COVID-19 ou está em quarentena devido a uma exposição, você deve esperar até 
que seu provedor de saúde primário recomende o fim do isolamento ou quarentena antes da vacinação. 

□ No raríssimo caso em que você tenha sido diagnosticado com Síndrome Inflamatória Multissistêmica (MIS) após a infecção por 
COVID-19, recomendamos que você espere 90 dias após o diagnóstico para ser vacinado. 

□ Se você teve um histórico de alergia grave a qualquer componente ou uma dose prévia desta vacina, você não deve receber esta vacina. 

Outras Considerações Antes da Vacinação: 
• Se você estiver grávida, amamentando ou planejando engravidar, recomendamos que você tenha uma conversa com seu provedor de 

saúde para esclarecer qualquer dúvida sobre se a vacinação é adequada para você. 
• Se você teve um histórico de alergia grave a uma vacina ou medicação injetável (intramuscular, intravenosa ou subcutânea) no passado, 

pedimos que consulte seu provedor de saúde para determinar se você pode receber com segurança a vacina COVID-19 e nos informe para 
que o monitoramento pós-vacinação apropriado possa ser realizado. 

Informações sobre o Risco Raro de Miocardite ou Pericardite: 
Raramente indivíduos desenvolveram inflamação do músculo cardíaco ou do tecido que envolve o coração após o recebimento de 
vacinas de mRNA. Os casos ocorreram predominantemente em adolescentes do sexo masculino e jovens adultos dentro de vários dias 
após o recebimento da vacina. Favor relatar qualquer dor súbita no peito, falta de ar, palpitações (batimentos cardíacos rápidos ou 
palpitações) ao seu médico principal se ocorrerem após qualquer dose de vacina. 

Período de Observação Necessário Pós-Vacinação: 
Você será monitorado para quaisquer sinais de reação alérgica imediatamente após a vacinação (mínimo de 15 minutos, 30 minutos se 
houve uma reação alérgica previamente). Alguns sintomas de reação alérgica são erupção cutânea, chiado, dificuldade para respirar, 
tontura e desmaio, inchaço ao redor da boca, garganta ou olhos, esta não é uma lista completa. Favor notificar-nos imediatamente se 
você notar algum destes sintomas ou se tiver qualquer outra preocupação. 

O Que Fazer Após Sua Vacinação Contra a COVID-19: 
É muito importante que você entre em contato com o Departamento de Saúde do Funcionário sobre quaisquer efeitos colaterais que venha a 
sentir após a vacinação. Se ocorrer qualquer problema de saúde grave, particularmente dentro de 6 semanas após a vacinação e certamente 
um que exija que você vá à emergência ou ao hospital - notifique a o Departamento o mais rápido possível. Notifique o Departamento de 
Saúde do Funcionário mesmo que você não tenha certeza se o problema está relacionado à vacina de alguma forma. 

Além disso, favor comunicar todos os efeitos colaterais da vacina ao Sistema de Comunicação de Eventos Adversos da Vacina (VAERS) da 
FDA/CDC online, vaers.hhs.gov/reportevent.html, ou através do número de ligação gratuita do VAERS no 1-800-822-7967.  O Departamento de 
Saúde do Funcionário está disponível para ajudar com este relatório, se necessário. 

Mesmo depois de tomar sua vacina, você precisará continuar usando uma máscara que cubra seu nariz e boca em certas situações, conforme 
descrito na Ordem de Máscaras de Massachusetts (www.mass.gov/info-details/mask-up-massachusetts) e lavar as suas mãos com frequência. Isto 
dá a você e a outros a melhor proteção contra a contaminação pelo vírus. 

Estamos seguindo as diretrizes atuais da FDA e do CDC para vacinação e não recomendamos doses de reforço neste momento devido a dados 
limitados sobre segurança e eficácia. 
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(30-minute observation period required if history of severe allergy to any vaccine or injectable medication) 

 
 

Nome Completo (Letra de Forma): Data de Nascimento: 

 
Departmento: Cargo: 

 
E-Mail de Trabalho: Supervisor: 

 
Instituição BILH de Origem (Favor, faça um círculo): 

Addison Gilbert 

BID-Milton 

BILH Continuing Care 

BILH Cambridge 

LHMC 

Anna Jaques 

BID-Needham 

BILH Primary Care 

BILH Perf. Network 

LOC-Danvers 

Bayridge 

BILH Behavioral Services 

Beverly Hospital 

HMFP 

Mt. Auburn 

BID-Plymouth 

Lahey Health Shared 
Services 

NEBH 

BIDMC 

Winchester 

Outros: 
 

 
Declaração de Reconhecimento de Recibo da Vacina da COVID-19 

Minha assinatura abaixo indica que li as informações sobre a vacina COVID-19, recebi uma cópia da Ficha de 
Autorização de Uso Emergencial para Beneficiários e Cuidadores, li a Ficha de Informação e abordei quaisquer 
preocupações médicas pessoais necessárias com meu provedor de cuidados pessoais. 

 
Assinatura: Data: 

 
 
 
 
 
 

Date Given:  Manufacturer: 

 
Given By: 

  
Lot #: 

 
Expiration Date: 

  
EUA Fact Sheet Given: 

 
2nd Dose Required: Y 

 
N 

 
Date of 2nd Dose: 

 
Deltoid Site: L R 

  
Allergies: 
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