Calendário do Incentivo à Vacinação contra a COVID-19
Os residentes elegíveis podem receber 100$
por serem totalmente vacinados
Os residentes são elegíveis quando recebem uma dose única da J&J ou uma segunda dose da Pfizer ou Moderna.

Vá a uma das clínicas de vacinação contra a COVID-19 do PDPH e se inscreva para receber seu
incentivo por e-mail no prazo de 1-2 dias, ou por carta no prazo de 10 – 14 dias.
O programa tem início em 16 de fevereiro e se prolongará por 6 semanas.
Local

Endereço

Datas

Horários

Belfield Rec Center

2109 W Chew Ave,
19138

quintas-feiras
24 de fevereiro
3, 10, 17, 24 e 31 de março

10h - 16h

Boost CDC

6010 Lansdowne Ave,
19151

quintas-feiras
3, 10, 17, 24 e 31 de março

10h - 16h

Brand New Life Christian
Center

6301 Germantown Ave,
19144

Christy Rec Center

728 S 55th St,
19143

Community Academy

1100 E Erie Ave,
19124

sábados
26 de fevereiro
19 de março
terças-feiras
22 de fevereiro
1, 8, 15, 22 e 29 de março
sábados
5 e 26 de março

Grand Yesha Ballroom

2308 Snyder Ave, 19145

15 e 21 de março

10h - 16h

Global Leadership
Academy

4601 W Girard Avenue,
19131

sábado,
19 de fevereiro

10h - 16h

MLK Older Adult Center

2100 Cecil B Moore Ave,
19121

sexta-feira
4 e 25 de março

10h - 16h

Salvation Army

55th and Market,
19139

sexta-feira
18 e 25 de fevereiro
11 e 18 de março

12h - 18h

Simpson Rec Center

1010 Arrott St,
19124

segunda-feira,
28 de fevereiro

12h - 17h30

Waterview Rec Center

5826 McMahon Ave,
19144

16 e 23 de fevereiro
2, 9 e 30 de março

10h - 16h

*Incentivos apenas nas clínicas participantes*
•

13h - 18h
10h - 16h

* Não há numerário ou cartões no local*

Não é necessário seguro nem identificação.
o

•
•

10h - 16h

A informação pessoal apenas pode ser usada para efeitos de saúde pública.

2 passes SEPTA grátis disponíveis no local.
Interpretação disponível para todos os idiomas.

Vacinas da Pfizer (mais de 5 anos), Moderna e Johnson & Johnson (mais de 18 anos) disponibilizadas

Programa de Incentivo à Vacinação contra a COVID-19
O que é o Programa de Incentivo à Vacinação contra a COVID-19?
• Os residentes elegíveis podem se inscrever para receber 100$ por serem totalmente
vacinados.
o Os residentes são elegíveis quando recebem uma dose única da J&J ou uma segunda dose da Pfizer ou
Moderna.

o Mais informações em: http://bit.ly/fullyvaccinatedincentive
VOCÊ NÃO RECEBERÁ 100$ NO DIA QUE FOR VACINADO E NÃO HÁ NUMERÁRIO OU CARTÕES NO LOCAL.

Elegível para o Incentivo
Toma da primeira dose da J&J

Não Elegível para o Incentivo
Tomada da primeira dose da vacina da Pfizer ou Moderna
Tomada da dose de reforço da vacina da Pfizer, Moderna ou J&J
Toma da segunda dose da Pfizer Tem menos de 18 anos e não tem um progenitor ou tutor
ou Moderna
presente
*Traga um comprovativo de sua 1ª
Não é residente de Filadélfia
vacina ou, se tiver sido vacinado em
Filadélfia, podemos consultar seu
registro de vacinação.

*Uma carta com seu nome e endereço na Filadélfia é suficiente

É funcionário municipal

As crianças com 11 anos ou mais podem autorizar a vacina por si mesmas; podem receber o incentivo?
•

Sim, as crianças dos 5 aos 17 anos podem receber este incentivo, mas um progenitor ou tutor deve
estar presente para autorizar o incentivo.

Posso receber um incentivo em qualquer lugar onde a vacina esteja disponível na Filadélfia?
•

Infelizmente, os fundos são limitados. Os incentivos apenas são oferecidos nos locais no verso desta
página e em http://bit.ly/fullyvaccinatedincentive

Por que o PDPH está oferecendo dinheiro para as pessoas se vacinarem agora e por que o incentivo não
é oferecido às pessoas que recebem a primeira dose de uma vacina em 2 doses?
•
•
•

Muitos habitantes de Filadélfia já receberam sua primeira dose. Por vários motivos, nem todos foram
totalmente vacinados.
Na Filadélfia, as pessoas que não estão totalmente vacinadas continuam tendo um alto risco de
ficarem doentes com COVID-19, serem hospitalizadas com COVID-19 ou transmitirem o vírus a outros.
Queremos incentivar as pessoas a darem o próximo passo e a serem totalmente vacinadas.

Por que estão oferecendo a J&J quando há algumas questões de segurança em relação a esta vacina?
•

A J&J oferece proteção adequada contra a COVID-19. Está sendo oferecida àqueles que não querem
ou não podem ser vacinados com uma vacina em duas doses (Pfizer ou Moderna).

E as pessoas que já estão totalmente vacinadas; também vão receber 100$?
•

Neste momento da pandemia, a melhor forma de proteger toda nossa comunidade e ficarmos mais
perto do fim da pandemia é se todos forem totalmente vacinados.
o É por isso que o incentivo apenas está disponível para as pessoas que vão receber sua dose
única da J&J ou a segunda dose da Pfizer ou Moderna.

