
            
 

29 de abril de 2021 

Prezados Estudantes e Famílias/Guardiães de Rhode Island:  

Em nome do Departamento de Educação de Rhode Island (RIDE) e o Departamento de Saúde 

de Rhode Island (RIDOH), temos o prazer de compartilhar uma nova oportunidade para 

estudantes e comunidades escolares elegíveis para se vacinar contra COVID-19. Estamos em 

colaboração com sistemas escolares e sócios municipais para ter eventos locais de vacinação 

para estudantes maiores de 16 anos, e suas famílias, na maioria das cidades e municípios 

apartir desta semana:  

• Doses da vacina Pfizer de COVID-19, a qual foi aprovada para pessoas maiores de 16 

anos, se priorizaram para estes eventos; 

• Cada evento local se está organizando pelos municípios e as escolas para melhor servir a 

cada comunidad e se compartilharão os detalhes enquantos os planos forem finalizados;  

• Favor de se inscrever o mais rápido possível no lugar que corresponde na sua escola; e 

• Se não puder aparecer no evento local na sua escola, favor de se registrar para outra 

consulta em www.vaccinateri.org. 

A vacinação é uma das melhores maneiras para proteger aos estudantes dentro e fora das 

escolas.  A maioria das crianças e jovens que contraem COVID-19 não adoecem gravemente e 

não precisam estar no hospital, mas um número pequeno das crianças e jovens 

experimentaram uma doença grave durante ou depois da infecção com COVID-19.  

Em Rhode Island, as escolas seguem sendo um dos lugares mais seguros para os estudantes, os 

professores e o pessoal das escolas quanto à exposição a COVID-19. Somente 5.2% dos casos 

de pre-jardim ao 12o série se reportaram como devidos a possível exposição ao virus por meio 

das escolas: desde setembro do ano passado, 494 dos 9,450 dos estudantes e pessoal de pre-

jardim ao 12o série diagnosticados com COVID-19 se expuseram ao vírus numa escola ou 

atividade escolar como única possível exposição ao vírus. 

Porém, no ultimo mês, teve um aumento nos casos de COVID-19 entre crianças de idade 

escolar por todo o país. Este aumento nos casos está vinculado a um par de fatores. Em Rhode 

Island, as novas variantes de COVID-19 estão presentes e a maioria dos jovens ainda não se 

vacinaram. Ao mesmo tempo, as pessoas estão voltando aos comportamentos sociais e as 

atividades recriativas na escola e nas suas comunidades. 



  
 

Quando estiver fora da escola, deve usar máscara e manter distância de qualquer pessoa que 

não mora em sua casa. Lave as mãos com frequência, especialmente antes de comer e beber. 

E, deve fazer teste se tiver qualquer sintoma de COVID-19. Até se os sintomas forem leves ou 

parecerem alergias sazonais, deve fazer teste para estar com certeza. As pessoas podem ter 

COVID-19 sem sintomas, então também pedimos que você participe na testagem para 

asintomáticos que se está oferecendo na sua escola.  

Lhe suplicamos que tome esta oportunidade para se vacinar e avançar outro passo adiante para 

se proteger, e proteger a sua família e as suas comunidades. 
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