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February 17, 2021
Prezada família de Boston Children’s Hospital:
Hoje, o governador de Massachusetts, Charlie Baker, anunciou que pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com 16 anos
ou mais com duas ou mais condições médicas específicas (listadas aqui) agora se qualificam para receber a vacina contra
COVID-19.
Como um lembrete, a Administração de Alimentos e Drogas dos EUA autorizou o uso emergencial de duas vacinas para
prevenir a COVID-19: uma para pessoas de 16 anos ou mais e outra para pessoas de 18 anos ou mais. Ainda não há uma
vacina aprovada para crianças menores de 16 anos.
Próximos passos
O processo de vacinação de nossos pacientes que se qualificam levará várias semanas. Por favor, aguarde nosso
contato para ver se seu filho se qualifica. Você não precisará ligar para o hospital - em vez disso, iremos entrar em
contato por e-mail ou telefone para marcar uma consulta para vacinação.
Embora estejamos ansiosos para oferecer a vacina, encorajamos você a aproveitar qualquer oportunidade para marcar
uma consulta de vacinação através de organizações e agências de saúde estaduais e locais, visitando mass.gov/vaccine.
Como cada estado é um pouco diferente, encorajamos as famílias do Boston Children’s Hospital que moram fora de
Massachusetts a se vacinarem em seu estado de residência assim que se qualificarem, em vez de esperar que seu filho
receba a vacina no Boston Children’s Hospital.
Outros lembretes importantes sobre a COVID-19
• Certifique-se de ter uma conta no portal do paciente MyChildren’s e que suas informações de contato estejam atualizadas para que possamos entrar em contato com você.
• Continue protegendo-se a si mesmo e aos outros com as medidas de segurança que você vem tomando. Continue
usando uma máscara, fique a pelo menos 6 pés de distância de pessoas fora do seu núcleo familiar e limpe suas mãos
com freqüência.
Continuaremos a mantê-lo informado sobre o andamento da campanha de vacinação em Massachusetts. Para mais
informações, visite-nos em bostonchildrens.org/covid19.
Atenciosamente,
Boston Children’ s Hospital

