O Oregon Health Plan (Plano de Saúde do
Oregon, OHP) abrange as vacinas contra a
COVID-19 e contra a gripe para crianças,
jovens e famílias
Crianças com mais de 5 anos podem agora tomar a vacina contra
a COVID-19.
Desde maio de 2021, jovens com idades entre os 12 e os 18 anos podem tomar a
vacina contra a COVID-19 da Pfizer. A partir de 3 de novembro de 2021, crianças
com idades entre os 5 e os 11 anos poderão tomar a vacina pediátrica contra a
COVID-19 da Pfizer.
Clique aqui para saber mais sobre a vacina contra a COVID-19 para crianças da
Pfizer.

O OHP abrange as vacinas contra a COVID-19 e contra a gripe
para membros do OHP e CAWEM.
O Oregon Health Plan (Plano de Saúde do Oregon, OHP) abrange as vacinas
contra a COVID-19 e contra a gripe para membros do OHP e CAWEM. As
vacinas contra a COVID-19 e contra a gripe estão disponíveis em farmácias,
consultórios médicos, clínicas comunitárias e hospitais.
• Visite GetVaccinated.Oregon.gov para obter ajuda na procura da vacina
contra a COVID-19.
• Visite Flu.Oregon.gov para obter ajuda na procura da vacina contra a gripe.
A Autoridade Sanitária do Oregon (OHA) incentiva fortemente toda a gente a
tomar a vacina contra a COVID-19 e contra a gripe, se conseguirem.
• Crianças com 6 ou mais meses podem tomar a vacina contra a gripe. Pais
e tutores devem levar as suas crianças com idades entre os 6 meses e os 2
anos aos seus consultórios médicos para tomarem a vacina contra a gripe.
• Jovens com 15 anos ou mais não precisam da autorização dos pais para
tomarem a vacina.

Agora, as farmácias podem fornecer vacinas contra a COVID-19 e
contra a gripe para crianças.
Os pais e tutores também podem levar os(as) seus(suas) filhos(as) a qualquer
farmácia que aceite a cobertura do OHP ou CAWEM e esteja disponível para
administrar vacinas a crianças.
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• Crianças com 3 anos ou mais podem tomar a vacina contra a gripe na
farmácia.
• Crianças com 5 anos ou mais podem tomar a vacina contra a COVID-19 da
Pfizer na farmácia.
Crianças com 5 anos ou mais podem tomar a vacina contra a COVID-19 da Pfizer
e contra a gripe ao mesmo tempo. Podem tomar ambas as vacinas na mesma
visita ou em dias diferentes.

Os membros devem planear com antecedência antes levarem
os(as) seus(suas) filhos(as) para tomarem a vacina contra a
COVID-19 da Pfizer e contra a gripe.
Procure fornecedores de vacinas que aceitem o OHP e estejam prontos para
administrar as vacinas contra a gripe e contra a COVID-19 a crianças mais
novas.
• Se planeia visitar uma farmácia, contacte a farmácia para se certificar de
que têm ambas as vacinas, que podem administrar as vacinas ao(à)
seu(sua) filho(a) e que aceita o OHP.
• Se os(as) seus(suas) filhos(as) tiverem um prestador de cuidados de saúde
primários (PCP), pergunte ao PCP quais as vacinas disponíveis.

Tem perguntas acerca do OHP?
Se precisar de ajuda para encontrar um fornecedor de vacinas que aceite o OHP:
• Contacte a sua CCO. Para encontrar as informações de contacto e
recursos da CCO, clique aqui.
• Se não estiver numa CCO, ligue para a Coordenação de Cuidados do OHP
através do número 800-562-4620. Membros nativos americanos e nativos
do Alaska também podem ligar para a Coordenação de Cuidados Tribais
CareOregon através do número 844-847-9320.

Saiba mais sobre a cobertura do OHP e CAWEM durante a COVID19
• Clique aqui para saber mais sobre a COVID-19 para membros do OHP e
CAWEM.
• Visite também a página para membros do OHP sobre a COVID-19.
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Se não tem cobertura de cuidados de saúde, inscreva-se no OHP
hoje.
Também se pode inscrever online em ONE.Oregon.gov.

Não tem a certeza se o OHP é adequado para si?
Vá a OregonHealthCare.gov e responda às questões de seleção. Isto ajudá-lo-á
a encontrar a aplicação que funciona melhor para si e para a sua família.
Parceiros da comunidade qualificados por todo o estado podem ajudá-lo a
preencher a inscrição. É gratuito. Visite OregonHealthCare.gov para encontrar
parceiros da comunidade na sua área.

OHP.Oregon.gov
Acessibilidade do documento: Para indivíduos portadores de deficiências ou
indivíduos que falem outras línguas que não o inglês, a OHA pode fornecer
informação em formatos alternativos, tais como traduções, impressões em
carateres grandes ou braile. Contacte a Unidade de Comunicações COVID-19
através de 1-971-673-2411, 711 TTY ou
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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