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Revere Board of Health Ultrapassa 3.000 vacinações do 

COVID-19 administradas 

 

Esforço para vacinar idosos domiciliados está em andamento 
 

REVERE, MA - Hoje, o Conselho de Saúde de Revere anunciou que ultrapassou a marca de 

3.000 vacinações do COVID-19 administradas, incluindo por meio de clínicas realizadas na 

Rumney Marsh Academy, nas propriedades do Revere Housing Authority e visitas domiciliares 

aos moradores. O Conselho de Saúde continuará seus esforços de vacinação conforme o 

fornecimento da vacina permitir, e a cidade espera compartilhar opções adicionais de 

vacinação para a comunidade nos próximos dias. Os residentes que desejam saber mais sobre 

sua elegibilidade para vacina e como marcar uma consulta podem ligar para a linha direta de 

vacinas COVID-19 da cidade pelo telefone 781-286-8182 ou visitar www.revere.org/vaccine.   

 

Em parceria com Revere Fire e East Boston Neighbourhood Health Center, o Conselho de 

Saúde de Revere começou a fazer chamadas para idosos domiciliados nesta semana para 

administrar a primeira dose da vacina COVID. O Conselho de Saúde continuará a vacinar 

http://www.revere.org/vaccine


durante a próxima semana e continuará a planejar novas visitas domiciliares nas próximas 

semanas. 

 

Como parte da campanha municipal "Alcance todos os idosos", voluntários e funcionários da 

linha direta de vacinas COVID-19 entraram em contato com mais de 1.617 residentes com mais 

de 75 anos, informando-os sobre as opções de vacinação disponíveis e auxiliando-os no 

agendamento de consulta conforme necessário. Dos residentes contactados até o momento, 

69,6% relataram já ter agendado ou foram auxiliados no agendamento. 

 

Desde quinta-feira, 18 de fevereiro, os voluntários do "Alcance todos os idosos" têm se 

concentrado em atender ligações relacionadas as questões de agendamento. Os membros do 

Conselho de Saúde continuam a incentivar os residentes a se inscreverem para atualizações 

de futuras clínicas na cidade em www.revere.org/vaccine-signup. 
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