
 

Se você tiver qualquer pergunta :
 
Entre em contato com a equipe
do centro de saude : Eles estão
la para responder as suas
perguntas.
 
 
 
 
 
 
 
 

Use suas mascaras, seja
vacinado-proteja-se.

 
Todos juntos vamos lutar

contra o COVID19 !
 

 
NOS TEMOS BOAS NOTICIAS !
A VACINA CONTRA O COVID19

CHEGOU !
VOCE DECIDI !

 

 CONTRA O COVID 19

 

Hoje, as vacinas contra o COVID19
chegam na Guiana à medida que são
fabricadas, é por isso que não podemos
ser vacinados ao mesmo tempo.
Os mais idosos, e os frageis,  têm
prioridade à vacinação, porque têm a
maior probabilidade de adoecer
gravemente. 
Entre em contato com os profissionais
de saude para saber se você pode ser
vacinado hoje.
 
 
 

QUEM PODE HOJE SER
VACINADO CONTRA O

COVID19, SE QUISER ? 



Nosso corpo, é como uma casa : para
que ela seja bem protegida, temos que
ter uma porta resistente, e bem
fechada a chave. 
A vacina contra o COVID19, é a porta
solida que vai nos permitir à reforçar, e
defender contra as formas graves da
doẽnça. Ela vai ajudar nosso corpo a
reconhecer o virus, e a melhor se
defender contra as formas graves da
doẽnça.
A vacina + os gestos a serem adotados
= nosso corpo estara bem protegido, e
então o virus não entrara .
 
 

LAs vacinas disponiveis na Guiana, e
que são oferecidas no centro de saude,
foram fabricadas graçãs à varios paises
que trabalharam juntos.
Todas as etapas indispensaveis na
fabricação da vacina COVID19 foram
respeitadas antes da utilização. Ha
varios meses atras, muitas pessoas
foram vacinadas na França, no Brasil,
nos Estados Unidos,e por todo mundo,
e que nos da uma visão hoje sobre os
efeitos da vacina contra o COVID19 : é
segura, e eficiente.
 
 

Ao ser vacinado contra o covid19, você
pode sentir dor no local da picada,
cansaço, febre. Essas sensações duram
alguns dias, e podem acontecer com
todas as vacinas, por exemplo, a vacina
contra a febre amarela. 
A vacina é segura, não é perigosa para a
pessoa vacinada. 
 

A vacina contra o COVID19, não pode
mudar meu corpo. Ela não tem o poder
de me transformar : a cor dos meus
olhos, da minha pele, os meus
cabelos. 
A vacina contra o COVID19 não
impede que as pessoas tenham filhos. 
Como ja se passaram varios meses
desde que as primeiras pessoas foram
vacinadas, sabemos que a vacina
também é segura ao longo do tempo. 
 
 

COMO FUNCIONA A
VACINA ?

COMO FOI FABRICADA A
VACINA ?

   COMO O CORPO PODE RÉAGIR
APOS A VACINA ?

A VACINA MUDARA MEU
CORPO ? ELA A PODE ME
IMPEDIR DE TER FILHOS ?


