COVID-19 Vaccine Update – April 2, 2021
Monday, April 4th, people ages 50 and older will be eligible to
register to get vaccinated at vaccination sites in Rhode
Island. All others who were previously eligible, including those
ages 16 to 64 with certain underlying health conditions and
people who were eligible in Phase 1, can continue to register
for vaccinations. Register at www.vaccinateri.org or call 1-844930-1779 or 2-1-1.
You may not get an appointment right away. While you wait
your turn for a COVID-19 vaccine continue to take steps to
protect your household, like wearing a mask and getting tested
regularly. If you have been vaccinated you should still get
tested if you develop symptoms. Same-day appointments for
PCR and rapid tests are available on portal.ri.gov.
As expected, COVID-19 variants have reached RI. They spread
more easily and quickly than other strains of the virus.
Vaccination helps protect against these variants by reducing
their spread. Learn more here bit.ly/3c4mnAF
or for more information on who is eligible for vaccination, visit
www.C19vaccineRI.org or call 222-8022.
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Actualización de la vacuna COVID-19
2 de abril de 2021
Desde el lunes 4 de abril, las personas de 50 años o más
podrán registrarse para vacunarse en los sitios de vacunación
en Rhode Island. Todas las demás personas que antes eran
elegibles, incluidas las de 16 a 64 años con ciertas condiciones
de salud ya existentes y las personas que eran elegibles en la
Fase 1, pueden seguir inscribiéndose para las
vacunas. Regístrese en www.vaccinateri.org o llame al 1-844930-1779 o al 2-1-1.
Es posible que no obtenga una cita de inmediato. Mientras
espera su turno para una vacuna COVID-19. Continúe tomando
medidas para proteger su hogar, como usar una máscara y
hacerse la prueba regularmente. Si ha sido vacunado, aún
debe hacerse la prueba si presenta síntomas. Las citas del
mismo día para pruebas de PCR y rápidas, están disponibles en
portal.ri.gov
Como era de esperar, las variantes COVID-19 han alcanzado RI.
Se propagan más fácil y rápidamente que otras cepas del virus.
La vacunación ayuda a proteger contra estas variantes
reduciendo su propagación. Más información
aquí bit.ly/3c4mnAF o más información sobre quién es
elegible para la vacunación, visite www.C19vaccineRI.org o
llame al 222-8022.
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Atualização da vacina COVID-19
2 de abril, 2021
A partir de segunda-feira, 4 de abril, pessoas com 50 anos ou
mais poderão se inscrever para vacinação em postos de
vacinação em Rhode Island. Todas as outras pessoas que antes
eram elegíveis, incluindo aquelas de 16 a 64 anos com
determinadas condições de saúde existentes e pessoas
elegíveis na Fase 1, podem continuar se inscrevendo para
vacinação. Registre-se em www.vaccinateri.org ou ligue para
1-844-930-1779 ou 2-1-1.
Você pode não conseguir um compromisso
imediatamente. Enquanto espera sua vez por uma vacina
COVID-19. Continue tomando medidas para proteger sua casa,
como usar uma máscara e fazer o teste regularmente. Se você
foi vacinado, você ainda deve ser testado se você tem
sintomas. Consultas no mesmo dia para PCR e testes rápidos
estão disponíveis em portal.ri.gov
Sem surpresa, as variantes COVID-19 chegaram ao RI. Eles se
espalham mais rápido do que outras cepas do vírus. A
vacinação ajuda a proteger contra essas variantes, reduzindo
sua propagação. Saiba mais aqui bit.ly/3c4mnAF mais
informações sobre quem é elegível para vacinação,
visite www.C19vaccineRI.org ou ligue para 222-8022.
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