Vaccine Update – March 12, 2021
More Rhode Islanders can now get the COVID-19 vaccine
• Age 60 and older
• Age 16 to 64 with certain health conditions
• Other groups based on occupation and residency
For more information on who is eligible for vaccination, visit
www.C19vaccineRI.org or call 222-8022. When you become
eligible, go to vaccinateri.org to view your vaccine options
and make your appointment.

Please be patient, not everyone is going to get an
appointment right away. There will be vaccine available for
everyone.
There are several contagious strains of COVID-19 now.
Remember to wear your mask even once you are
vaccinated to help prevent the spread of the virus.
Your mask should fit snugly over your nose, mouth and chin
without any gaps. KN-95 masks are recommended. Tightly
woven, breathable cloth masks made of at least two layers
are also a good option.
C19vaccineRI.org

COVID-19 Hotline: 401-222-8022

Actualización de Vacunas – 12 de Marzo de 2021
Más habitantes de Rhode Island pueden recibir la vacuna contra
el COVID-19
• Aquellas personas de 60 años o más
• Aquellas personas 16 a 64 años que tienen ciertas
condiciones de salud
• Otros grupos basados en su ocupación y lugar donde viven
Para obtener más información sobre quién es elegible para
ser vacunado, visite www.C19vaccineRI.org o llame al 2228022. Cuando sea elegible visite vaccinateri.org para ver las
opciones de vacunación disponibles para usted, y hacer su
cita.

Por favor, tenga paciencia, no a todos se les dará una cita de
inmediato, pero habrá vacunas disponible para todos.
En estos momentos, hay varias cepas contagiosas del COVID19. Recuerde usar su máscara incluso después de que esté
vacunado para así ayudar a prevenir la propagación del
virus.
La máscara debe caber cómodamente sobre la nariz, la boca
y mentón, sin espacios abiertos. Se recomiendan máscaras
KN-95. Las máscaras de tela tejidas y transpirables hechas
de al menos dos capas, también son una buena opción.
C19vaccineRI.org
Linea de Ayuda COVID-19 : 401-222-8022

Atualização vacinal - 12 de março de 2021
Mais ilhéus de Rhode podem receber vacina COVID-19
• Aqueles com 60 anos ou mais
• Aqueles de 16 a 64 anos que têm certas condições de saúde
• Outros grupos baseados em sua ocupação e onde vivem
Para mais informações sobre quem é elegível para
vacinação, visite www.C19vaccineRI.org ou ligue para 2228022. Quando você ser elegível visite vaccinateri.org para
ver as opções de vacinação disponíveis para você, e marcar
sua consulta.
Por favor, seja paciente, nem todos receberão uma consulta
imediatamente, mas as vacinas estarão disponíveis para
todos.
Atualmente, existem várias cepas contagiosas de COVID-19.
Lembre-se de usar sua máscara mesmo depois de ser
vacinado para ajudar a evitar a propagação do vírus.
A máscara deve caber confortavelmente no nariz, boca e
queixo, sem espaços abertos. Recomenda-se máscaras KN95. Máscaras de tecido e respiráveis feitas de pelo menos
duas camadas também são uma boa escolha.
C19vaccineRI.org

Linha de Ajuda COVID-19 : 401-222-8022

