
Se tem mais de 55 anos e esta  
disabilitado, receba a vacina our  
reforço contra o COVID-19 hoje

• Agende uma consulta para a vacina, vacina 
de reforço ou o teste da COVID-19

• Informações sobre vacinação domiciliar

• Vacinas e locais de teste

• Informações sobre vacinas e respostas às 
suas perguntas sobre vacinas

• Necessidades de transporte

• Serviços de idioma e acesso

• Outros serviços de apoio 

Ligue para o Ponto, número 401-462-4444  
or para o 211 
Visite-nos na página unitedwayri.org/point  
Digitalize o código QR com a camera do seu 
telefone 
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Este projeto foi apoiado, em parte, pelo Grant # 90NWC50035 da U.S. 
Administration for Community Living (Vivência em Comunidade do Governo  
dos Estados Unidos) através do Centro de Envelhecimento de RI.

Proteja-se e aos outros da COVID-19. 
Aqui está o que você pode fazer:

Vacine-se e mantenha-se atualizado com 
as suas vacinas da COVID-19. Isso significa 
receber todas as doses recomendadas de 
vacina, incluindo doses de reforço, se você 
for elegível.  

Use uma máscara de alta qualidade e bem 
ajustada tais como a N95, a KN95, a KF94 ou 
uma máscara cirúrgica. 

Se você estiver perto de outras pessoas 
dentro de casa, certifique-se de que ha 
ventilação adequada abrindo as janelas 
para filtrar o ar limpo

Fique em casa se tiver sintomas, entre em 
contato com seu médico e faça o teste.
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