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Conselho de Saúde de Revere fornece atualização sobre
Vacinação contra COVID-19
Cidade administrará vacinas de acordo com o Cronograma de Distribuição
em Fases do Estado
Atendentes de primeiros-socorros receberão a primeira dose esta semana
Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 - Hoje o Conselho de Saúde forneceu uma atualização
sobre os esforços de vacinação contra COVID-19 em andamento na cidade de Revere. O
Conselho de Saúde continua a trabalhar em estreita colaboração com o Departamento de
Saúde Pública para coordenar a distribuição de vacinas de acordo com o plano de três fases
dirigido pela Administração Baker-Polito. O Conselho de Saúde espera administrar vacinas em
Revere de acordo com cada uma das três fases, começando com uma clínica para atendentes
de primeiros-socorros esta semana.
Residentes podem acessar revere.org/vaccine-signup para serem notificados quando a
distribuição começa para a fase em que forem elegíveis.
"Temos trabalhado com o estado por várias semanas para garantir que estejamos preparados
para administrar vacinas aos residentes de Revere assim que estiverem disponíveis. Queremos
lembrar aos residentes que todas as vacinas devem ser administradas dentro das diretrizes das
fases do estado e nenhuma exceção pode ser feita ", disse Lauren Buck, enfermeira de Saúde
Pública da cidade de Revere. “Uma vacina só será eficaz se as pessoas a tomarem, também
começamos o trabalho de educação pública, compartilhando fatos sobre segurança e eficácia
das vacinas, construindo a confiança na comunidade."
Fase Um de Distribuição (dezembro de 2020 a fevereiro de 2021)
•

•

Atendentes de primeiros-socorros: As cidades de Chelsea, Revere e Winthrop, em
parceria com o Conselho de Planejamento da Área Metropolitana, realizarão uma
clínica de vacinação contra COVID-19 de três dias para atendentes de primeirossocorros a ser realizada na sexta-feira, 15 de janeiro, sábado, 16 de janeiro e quartafeira, 20 de janeiro. A clínica estará aberta a todos os policiais juramentados dos
departamentos de polícia e bombeiros das três cidades, serviços de EMS e 911. Os
atendentes de primeiros-socorros serão agendados por meio de uma plataforma online
de acordó com suas disponibilidades.
Instalações de cuidados de longa permanência: todas as instalações de cuidados de
longa permanência de Revere estão participando do programa de vacinação do governo
federal em colaboração com CVS Health e Walgreens. Todas as unidades já iniciaram o
processo de vacinação ou o iniciarão neste mês.

•

Profissionais de saúde: os profissionais de saúde em Revere estão sendo vacinados
diretamente por meio de seus empregadores.

Fase Dois de Distribuição
O Estado programou a segunda fase de distribuição da vacina de fevereiro a abril e incluirá:
•
•

•
•

Indivíduos que têm duas ou mais comorbidades ou têm mais de 75 anos
Trabalhadores da Educação infantil e K-12, trânsito, mercearia, serviços públicos,
alimentação e agricultura, saneamento, obras públicas e trabalhadores da saúde
pública
Adultos com mais de 65
Indivíduos com uma comorbidade

O Conselho de Saúde de Revere permanecerá pronto para administrar vacinas a indivíduos
nesta categoria em colaboração com o Departamento de Saúde Pública.

Fase Três de Distribuição
A terceira fase de distribuição da vacina está programada pelo estado para começar em abril
de 2021 e disponibilizará a vacina ao público em geral. O Conselho de Saúde de Revere
permanecerá pronto para administrar vacinas aos residentes em colaboração com o
Departamento de Saúde Pública.
###

