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Conselho de Saúde de Revere Vacina 380 Idosos em
Outra Clínica de Sucesso
Voluntários e funcionários da linha direta de vacinas do COVID-19 da cidade fizeram
contato com mais de 1.400 residentes na primeira semana de divulgação

Na sexta-feira, 5 de fevereiro, o Conselho de Saúde de Revere hospedou sua quinta clínica de
vacinação na Rumney Marsh Academy, desta vez fornecendo uma primeira dose da vacina
Moderna COVID-19 para 380 residentes de Revere com 75 anos ou mais como parte da Fase
2 do protocolo de distribuição do Estado. Os residentes vacinados na sexta-feira receberão sua
segunda dose na semana de 1º de março. Em parceria com as cidades de Chelsea e Winthrop,
o Conselho de Saúde administrará 600 segundas doses para os atendentes de primeiros
socorros de Revere no final desta semana.
Como parte da campanha da cidade "Alcance Todos os Idosos", voluntários e funcionários da
linha direta de vacinas do COVID-19 entraram em contato com mais de 1.400 residentes com
mais de 75 anos, informando-os sobre as opções de vacinação disponíveis e auxiliando-os na
elaboração uma consulta, conforme necessário. Dos residentes contatados até o momento,
quase 60 por cento relataram já ter uma consulta marcada, ou foram ajudados a marcar uma
consulta.
Uma correspondência multilíngue será enviada a todas as famílias de Revere nos próximos
dias para fornecer informações de contato para cada uma das opções de vacinação locais
atualmente disponíveis. Por exemplo, a clínica East Boston Neighborhood Health Center no
Revere PACE Center vacinou mais de 200 idosos em seus primeiros dois dias de operação na
semana passada. O site do PACE Center está disponível para todos os residentes atualmente
elegíveis para vacina sob o protocolo de distribuição em fases do estado.
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