Vacina para a COVID-19: Quem poderá receber a vacina?
Assim que uma vacina para a COVID-19 for aprovada para uso, provavelmente estará disponível em quantidades
limitadas. Até que a vacina possa ser produzida em grandes quantidades, espera-se que seja administrada antes a
grupos prioritários de pessoas, que formam as populações essenciais, identificadas como de alto risco para a COVID-19.
Uma abordagem em fases será aplicada para garantir a distribuição da vacina de maneira justa e equitativa, até que
maiores quantidades de vacina estejam disponíveis. As decisões sobre grupos prioritários e como as doses serão
distribuídas pelo estado provavelmente mudarão com base na oferta e na demanda. A vacina estará disponível para
aqueles que vivem, trabalham e/ou estudam em Nova Jersey.

Fase 1 – Doses limitadas disponíveis
•

Profissionais de saúde que
podem ter contato com
pacientes infectados ou
materiais infecciosos

•

Outros trabalhadores essenciais

•

Pessoas com maior risco de
agravamento da COVID-19
(acima de 65 anos de idade,
problemas de saúde subjacentes
etc.)

Fase 2 – Grande quantidade
disponível
• Pessoas remanescentes da
Fase 1
•

Populações críticas

•

População geral

Fase 3 – Fornecimento suficiente,
desaceleração da demanda
• Lembrete daqueles da fase 2
•

Populações críticas

•

População geral

Categorias de populações críticas incluindo, entre outras:
Profissionais de saúde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital
Tratamentos de
longo prazo
Atendimento
domiciliar
Atendimento de
urgência, clínicas
Centros de diálise
Consultórios de
odontologia
Casas funerárias
Farmácias
Saúde pública
Casas de apoio
EMS (prontosocorro)

Outros trabalhadores
essenciais
• Socorristas
• Alimentação e
agricultura
• Transportes
• Escolas/creches
• Energia
• Água/saneamento
• Delegacias de polícia
• Governo

Adultos com maior risco
•
•
•
•
•
•
•
•

Outras pessoas com maior
risco
Pessoas provenientes de:
• comunidades que com
índices desproporcionais
de casos e/ou mortes
pela COVID-19
• comunidades tribais
• faculdades/universidades
• comunidades rurais

Residentes de
cuidados prolongados
Acima de 65 anos de
idade
Condições médicas
subjacentes
Imunocomprometidos
Presidiários
Abrigos para pessoas
•
em situação de rua
•
Casas de apoio
Outros ambientes com
reunião de pessoas
(congregados), como
instalações
psiquiátricas, produção
agrícola com
trabalhadores sazonais
migrantes, etc.

pessoas com deficiência
pessoas sem seguro ou
com seguro insuficiente

Detalhes mais completos sobre grupos prioritários e outros aspectos do plano de distribuição podem ser encontrados no
Plano de Vacinação para COVID-19 de Nova Jersey, em
https://www.state.nj.us/health/cd/topics/covid2019_vaccination.shtml.

