
 

 

 

 

 

POSTS DE MÍDIA SOCIAL SUGERIDOS PARA A VACINAÇÃO DA 

COVID-19 PARA USO PELA EQUIPE DE CENTROS DE SAÚDE 

A NACHC criou gráficos para usar com esses posts de mídia social. Visite nosso Toolkit de Mídias Sociais para 
a COVID 

 

MENSAGEM-CHAVE: VACINAS CONTRA A COVID-19 SÃO UMA FERRAMENTA IMPORTANTE 
PARA AJUDAR A PARAR A PANDEMIA 

 

POST DO FACEBOOK 

Tomar a vacina da COVID-19 não apenas protegerá você, mas também ajudará a impedir 

a propagação da pandemia. Embora nenhuma ferramenta sozinha vá impedir a pandemia, 

a vacinação é uma etapa crítica. Sua melhor proteção contra a COVID-19 será uma 

combinação de tomar a vacina da COVID-19, usar máscara, ficar a pelo menos 2 metros 

de distância dos outros, evitar aglomerações e lavar as mãos com frequência. Nenhuma 

ferramenta sozinha vai parar a pandemia. Saiba mais sobre os benefícios da vacinação 

contra a COVID-19:  https://w w w.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/vaccines/about-

vaccines/vaccine-benefits.html 
 

POST DO INSTAGRAM 

Tomar a vacina da COVID-19 não apenas protegerá você, mas também ajudará a impedir a 

propagação da pandemia. Embora nenhuma ferramenta sozinha vá impedir a pandemia, a 

vacinação é uma etapa crítica. Sua melhor proteção contra a #COVID19 será uma 

combinação de tomar a #vacina da COVID-19, usar máscara, ficar a pelo menos 2 metros de 

distância dos outros, evitar aglomerações e lavar as mãos com frequência. Nenhuma 

ferramenta sozinha vai impedir a pandemia. 

Saiba mais sobre os benefícios da vacinação contra a COVID-19:  cdc.gov/coronavirus/vaccines 
 

POST DO TWITTER 

Tomar a vacina da COVID-19 não apenas protegerá você, mas também ajudará a impedir 

a propagação da pandemia. Uma combinação de tomar a #vacina da COVID-19, usar 

máscara, ficar a pelo menos 2 metros de distância dos outros e lavar as mãos com 

frequência é necessária. Saiba mais:  https://w w w.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine- benefits.html 
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MENSAGEM-CHAVE: VOCÊ NÃO VAI PEGAR COVID-19 TOMANDO A VACINA 
 

POST DO FACEBOOK 

Você não pegará COVID-19 tomando a vacina. Nenhuma das vacinas contra a COVID-19 

atualmente disponíveis nos Estados Unidos usa o vírus vivo que causa a COVID-19. Você pode 

ter sintomas como febre depois de tomar a vacina. Isso não é incomum e é um sinal de que seu 

sistema imunológico está aprendendo a reconhecer e combater o vírus que causa a COVID-19. 

Saiba mais sobre os fatos por trás das vacinas da COVID-19: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about- vaccines/vaccine-myths.html 
 

POST DO INSTAGRAM 

Você não pegará COVID-19 tomando a vacina. Nenhuma das vacinas contra a COVID-19 

atualmente disponíveis nos Estados Unidos usa o vírus vivo que causa a COVID-19. Você pode 

ter sintomas como febre depois de tomar a #vacina. Isso não é incomum e é um sinal de que 

seu sistema imunológico está aprendendo a reconhecer e combater o vírus que causa a 

COVID-19. Saiba mais sobre os fatos por trás das vacinas da COVID-19: cdc.gov/coronavirus 
 

POST DO TWITTER 

Você não pegará COVID-19 tomando a vacina. Nenhuma das vacinas atualmente disponíveis nos 

Estados Unidos usa o vírus vivo que causa a COVID-19. Você pode ter sintomas como febre 

depois de tomar a vacina. Isso não é incomum. Saiba mais fatos sobre a #vacina:  

https://www.cdc. gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine-my ths.html 

 
FONTE: 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#social 
 

 

MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO DE MODELO DA VACINAÇÃO DA 

COVID-19 PARA USO PELA EQUIPE DE CENTROS DE SAÚDE 
 

PRESS RELEASE 

PROTEJA A SI MESMO E À SUA FAMÍLIA TOMANDO A VACINA DA COVID-19 
 

<Inserir nome do Centro de Saúde Comunitário> irá oferecer vacinas contra a COVID-19  
em <inserir data e hora> em <inserir endereço do local>. 

 

<Inserir Cidade><Inserir Data> - Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 

recomendam fortemente tomar a vacina da COVID-19 para prevenir a COVID-19 e proteger sua 

família e a comunidade. Você pode se vacinar gratuitamente em <inserir data e hora> em 

<inserir nome do Centro de Saúde Comunitário> . 
 

Tomar a vacina da COVID-19 não apenas protegerá você, mas também ajudará a impedir a 

propagação da pandemia. Embora nenhuma ferramenta sozinha vá impedir a pandemia, a 

vacinação é uma etapa crítica. Sua melhor proteção contra a COVID-19 será uma combinação de 

tomar a vacina da COVID-19, usar máscara, ficar a pelo menos 2 metros de distância dos outros, 

evitar aglomerações e lavar as mãos com frequência. Vacine-se! #ThisIsOurShot. 

"Eu tomei a vacina da COVID-19", disse <inserir nome da pessoa no Centro de Saúde 

Comunitário>. "Construir defesa contra a COVID-19 em nosso centro de saúde e nossa 

comunidade é um esforço em equipe. Ao tomar a vacina, estou apoiando a saúde da minha 

família e da minha comunidade." 

O CDC e os especialistas médicos concordam que a vacina da COVID-19 é segura. Todas as 

vacinas da COVID-19 foram testadas em ensaios clínicos envolvendo dezenas de milhares de 
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pessoas para garantir que atendessem aos padrões de segurança e protegessem adultos de 

diferentes idades, raças e etnias.  

Não houve problemas sérios de segurança. O CDC e a Food and Drug Administration (FDA) 

continuarão monitorando as vacinas em busca de questões de segurança agora que estão 

em uso. 

Nenhuma das vacinas contra a COVID-19 atualmente disponíveis nos Estados Unidos usa o 

vírus vivo que causa a COVID-19. Você pode ter sintomas como febre depois de tomar a 

vacina. Isso não é incomum e é um sinal de que seu sistema imunológico está aprendendo a 

reconhecer e combater o vírus que causa a COVID-19. 

Para obter mais informações ou para agendar sua vacina, acesse <inserir site do Centro de Saúde 
Comunitário> ou ligue para <inserir telefone do Centro de Saúde Comunitário>. 

 

ANÚNCIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 30 SEGUNDOS (PARA RÁDIO OU TV) 

Proteja a si mesmo e à sua família tomando a vacina da COVID-19 <Inserir nome do Centro de 
Saúde Comunitário> irá oferecer vacinas contra a COVID-19 em <inserir data e hora> em 
<inserir endereço do local>. 

 

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam fortemente tomar a 
vacina da COVID-19 para prevenir a COVID-19 e proteger a si mesmo e a sua família. 

 

Sua melhor proteção contra a COVID-19 é uma combinação de tomar a vacina da COVID-19, 

usar máscara, ficar a pelo menos 2 metros de distância dos outros, evitar aglomerações e lavar 

as mãos com frequência. Nenhuma ferramenta sozinha vai parar o vírus. Tomar a vacina 

manterá você e sua família seguros. 

Para obter mais informações ou para agendar sua vacina, acesse <inserir site do Centro de 

Saúde Comunitário> ou ligue para <inserir telefone do Centro de Saúde Comunitário>. 
 

CONVITES DE CLÍNICAS DE VACINAÇÃO PARA MÍDIAS SOCIAIS 
 

CONVITE PARA FACEBOOK 

Proteja a si mesmo e à sua família tomando a vacina da COVID-19 <Inserir nome do Centro 
de Saúde Comunitário> irá oferecer vacinas contra a COVID-19 em <inserir data e hora> em 
<inserir endereço do local>. 

 

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam fortemente tomar a 
vacina da COVID-19 para prevenir a COVID-19 e proteger a si mesmo e a sua família. 

 

Tomar a vacina da COVID-19 não apenas protegerá você, mas também ajudará a impedir a 

propagação da pandemia. Embora nenhuma ferramenta sozinha vá impedir a pandemia, a 

vacinação é uma etapa crítica. Sua melhor proteção contra a COVID-19 será uma combinação 

de tomar a vacina da COVID-19, usar máscara, ficar a pelo menos 2 metros de distância dos 

outros, evitar aglomerações e lavar as mãos com frequência. Vacine-se! #ThisIsOurShot. 

Para obter mais informações ou para agendar sua vacina, acesse <inserir site do Centro de 

Saúde Comunitário> ou ligue para <inserir telefone do Centro de Saúde Comunitário>. 
 



 

CONVITE PARA INSTAGRAM 

Proteja a si mesmo e à sua família tomando a vacina da COVID-19 <Inserir nome do Centro de 
Saúde Comunitário> irá oferecer vacinas contra a COVID-19 em <inserir data e hora> em 
<inserir endereço do local>. 

 

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam fortemente tomar a 
vacina da COVID-19 para prevenir a COVID-19 e proteger a si mesmo e a sua família. 

 

Para obter mais informações ou para agendar sua vacina, acesse <inserir site do Centro de 

Saúde Comunitário> ou ligue para <inserir telefone do Centro de Saúde Comunitário>. 

 

CONVITE PARA O TWITTER 

O @CDCgov recomenda fortemente tomar a #vacina da COVID-19 para prevenir a COVID-19 e 
proteger a você e sua família. Para obter mais informações ou para agendar sua #vacina, 
acesse <inserir site do Centro de Saúde Comunitário> ou ligue para <inserir telefone do Centro 
de Saúde Comunitário>. 

 
 


