
            

   
 

 EVENTOS DE VACINAÇÃO ESCOLAR PARA CRIANÇAS DOS 5 AOS 11 ANOS 

3 de novembro de 2021 

Aos Estudantes e Famílias/Tutores de Rhode Island: 

Temos o prazer de informar que as crianças dos 5 aos 11 anos são agora elegíveis para a vacina contra 

a COVID-19. A vacina contra a COVID-19 é eficaz e segura. As vacinas Pfizer contra a COVID-19 têm sido 

administradas a centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. A vacina para crianças mais novas 

foi exaustivamente revista antes de as autoridades sanitárias federais autorizarem a sua utilização. Foi 

determinada como sendo 90,7% eficaz contra a COVID-19 em crianças dos 5 aos 11 anos, e não foram 

identificados problemas de segurança significativos. 

Por que é importante a vacinação das crianças? 

Desde o início do ano letivo deste ano, tem havido muito mais casos de COVID-19 entre estudantes e 

funcionários de Rhode Island do que no mesmo período no ano passado. Isto deve-se ao facto de a 

variante Delta ser mais contagiosa, e todas as escolas retomaram o ensino presencial a 100%. Desde o 

princípio de setembro, 92% dos alunos até ao ensino secundário de Rhode Island que contraíram a 

COVID-19 não tinham sido vacinados. Felizmente, a maior parte das nossas crianças não ficou muito 

doente, mas faltou à escola, faltou à prática de desportos e outras atividades e pode ter contagiado 

outras pessoas da família com COVID-19.  

 

Como vacinar a criança? 

• Centros escolares - O Departamento de Saúde de Rhode Island (RIDOH) está a trabalhar com 

escolas locais, cidades e localidades para preparar centros de vacinação contra a COVID-19 para 

crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos. Os centros começarão a funcionar 

na semana de 8 de novembro, e haverá pelo menos dois centros em cada cidade e localidade 

(para a primeira e a segunda dose). Todos os centros estarão abertos a todas as crianças dos 5 

aos 11 anos (não apenas às crianças que frequentam aquela escola), para que possa escolher a 

data e o local que mais lhe convém. Os pais ou tutores podem preencher um formulário de 

consentimento quando se registam online. Os pais ou tutores devem estar com a criança no 

centro de vacinação. Registe-se online e marque uma hora antes de se deslocar ao centro. Ao 

fazer uma marcação, está a ajudar a evitar longos períodos de espera e terá a certeza que é 

reservada uma dose para a sua criança. Marque uma hora para a sua criança num dos centros 

locais da cidade ou localidade em covid.ri.gov/5to11vaccine. 

• Centro de Sockanosset gerido pelo Estado: as crianças com idades compreendidas entre os 5 e 

11 anos também podem ser vacinadas no centro de Sockanosset gerido pelo Estado. Faça o 

https://covid.ri.gov/5to11vaccine


  
 

   
 

agendamento no centro gerido pelo Estado em: www.vaccinateri.org. Se precisar de ajuda para 

fazer uma marcação, ligue para 844-930-1779. 

• Farmácias - vacinas para crianças dos 5 aos 11 anos estarão disponíveis em muitos sítios CVS, 

Walgreens, Walmart e Stop and Shop. Aceda aos sítios web destas farmácias para mais 

informações. 

• Os consultórios de alguns prestadores de cuidados primários - Muitos pediatras e consultórios 

de medicina familiar estão inscritos como fornecedores da vacina COVID-19. Contacte o 

pediatra da sua criança para saber se ele está a administrar a vacina a crianças mais novas. 

• Outros locais de vacinação - Informações sobre outros locais de vacinação serão publicadas em 

C19vaccineRI.org. 

 

Mais informações sobre a vacina contra a COVID-19 para crianças dos 5 aos 11 anos 

A sua criança deve receber duas doses da vacina contra a COVID-19. A segunda dose será 

administrada, pelo menos, três semanas após a primeira dose. É importante vacinar agora a sua 

criança para que possa ficar protegido antes das férias, por forma a evitarmos um aumento sazonal nos 

casos de COVID-19.  

 

Perguntas adicionais? 

O RIDOH fará dois eventos na Câmara Municipal Virtual no dia 8 de novembro com pediatras 

comunitários para ajudar a responder às perguntas dos pais sobre a vacina contra a COVID-19. A 

sessão em inglês terá início às 18 horas. A sessão em espanhol terá início às 19 horas. Para saber mais 

sobre a vacina, aceda a covid.ri.gov/5to11vaccinefaqs. O pediatra da sua criança ou o professor de 

enfermagem escolar são ótimos recursos se tiver perguntas adicionais. 

Sabemos que a vacina funciona e ajudará a acabar com esta pandemia. Queremos que todos os 

estudantes de Rhode Island que são elegíveis sejam vacinados. Queremos que se mantenham 

saudáveis, que estejam prontos para aprender na escola e que se divirtam a praticar desporto ou as 

suas atividades favoritas.   

Também queremos recordar aos pais e tutores que, se ainda não foram imunizados com a vacina 

contra a COVID-19, é importante que também sejam vacinados. Certifique-se de que todos os 

membros da sua família, com 5 ou mais anos de idade, estão vacinados. Ao vacinar-se, está a proteger-

se a si, a sua família e a sua comunidade. 

    

Nicole Alexander-Scott, Médica    Angélica Infante-Green 

Mestre em Saúde Pública                           Chefe do Departamento de Educação 

Diretora da Saúde                  
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