Interface da Rede de Vacinas e Imunização (VINI)
Como preparar-se para uma visita de vacinação contra o COVID-19
Esta folha de dicas visa ajudar os residentes de
New Hampshire a preparar-se para uma visita de
vacinação contra o COVID-19 na Interface da
Rede de Vacinas e Imunização (VINI, pela sua
sigla em inglês) de New Hampshire.

Triagem e
cadastramento

Agendar
uma visita

Visitar a
clínica para a
vacinação

Receber a
segunda dose
(se for
necessário)

Receber a
certificação
de vacinação

O que eu preciso fazer antes da minha visita?
Quando marcar sua visita:
 Você receberá um e-mail ou SMS de lembrete. Mesmo assim, marque no seu calendário a data e hora da sua visita.

No dia prévio à sua visita:
 Responda o Pre-vaccination Questionnaire (Questionário de pré-vacinação) que você receberá por e-mail de parte de
noreply_NHVMS@notices.nh.gov 12 horas antes da sua visita. Isso ajudará a acelerar sua visita e evitará demoras para as
outras pessoas na clínica. Você também pode encontrar este questionário na sua conta da VINI clicando nos detalhes de sua
visita.
Se não conseguir acessar ou não tiver uma conta da VINI, você poderá preencher o "Pre-vaccination Questionnaire"
(Questionário de pré-vacinação) na clínica no momento de sua visita.
 Reúna os documentos necessários para levar para a visita de vacinação contra o COVID-19. Dependendo de qual é a sua fase
correspondente, consulte a lista abaixo para saber o que você precisará levar:
a. Fase 1A: ID do empregador ou recibo de pagamento com nome/endereço e carteira de motorista ou cédula de
identidade que não seja de motorista.
b. Fase 1B: um dos documentos seguintes:
i. Carteira de motorista de NH válida e não vencida ou cédula de identidade que não seja de motorista.
ii. Cheque de folha de pagamento, documento de folha de pagamento ou contrato de trabalho que mostrem um
endereço legal da pessoa em New Hampshire, com data dos últimos 60 dias.
iii. Documento de pagamento emitido pelo governo (p. ex. da Previdência Social) que mostre um endereço legal da
pessoa em New Hampshire, com data dos últimos 60 dias.
c. Fase 2A: carteira de motorista de NH válida e não vencida ou cédula de
identidade que não seja de motorista.
E um dos documentos seguintes:
i. Cheque de folha de pagamento, documento de folha de pagamento
ou contrato de trabalho que mostrem que você está empregado em
uma escola, creche ou acampamento juvenil, com data dos últimos 60
dias.
ii. Carta em papel timbrado da escola, creche ou acampamento juvenil
que informe que você atende à elegibilidade da Fase 2a.
iii. Cartão de identificação com foto emitido por uma escola, creche ou acampamento juvenil.
d. Fase 2B: um dos documentos seguintes:
i. Carteira de motorista de NH válida e não vencida ou cédula de identidade que não seja de motorista.
ii. Cheque de folha de pagamento, documento de folha de pagamento ou contrato de trabalho que mostrem um
endereço legal da pessoa em New Hampshire, com data dos últimos 60 dias.
iii. Documento de pagamento emitido pelo governo (p. ex. da Previdência Social) que mostre um endereço legal da
pessoa em New Hampshire, com data dos últimos 60 dias.
 Se esta for sua segunda dose da vacina contra o COVID-19, traga uma cópia do registro de sua primeira dose da vacina ou o
cartão de vacinação contra o COVID-19 dos CDC.
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No dia de sua visita:
 Leve seus documentos (veja acima).
 Use roupa confortável e uma camisa de manga curta ou um casaco que permita à clínica ter
acesso rápido à parte superior de seu braço.
 Compareça na clínica 15 minutos antes da sua visita.
 Se estiver passando mal no dia da sua visita ou se tiver sido diagnosticado com COVID-19 nos
14 dias prévios à sua visita, reprograme uma para quando você estiver se sentindo bem e
com boa saúde.
 Conheça os efeitos secundários mais comuns posteriores à vacinação contra o COVID-19 e
obtenha dicas úteis sobre como diminuir a dor e o incômodo.
 Esteja preparado para esperar entre 15 e 30 minutos depois de ter sido vacinado para ficar em observação.
 Inscreva-se no v-safe, a ferramenta dos CDC para fazer controles de saúde personalizados depois de ter sido vacinado contra
o COVID-19.

Parabéns, você está pronto para sua visita de vacinação contra o COVID-19!
Se tiver alguma dúvida ao longo deste processo, disque 2-1-1 para obter suporte.
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