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Programa de Vacinação ao Domicílio de Massachusetts
A Commonwealth, em colaboração com os Serviços de Saúde locais, desenvolveu
um programa, em todo o estado, para oferecer vacinação ao domicílio a pessoas
retidas em casa que não têm possibilidade de sair de casa para se deslocarem a
um centro de vacinação.
Elegibilidade para o Programa de Vacinação ao Domicílio de Massachusetts
A vacinação ao domicílio destina-se a pessoas que não têm possibilidade de sair de
casa para se deslocarem a um centro de vacinação, mesmo com assistência. Estas
pessoas requerem:
1. Ambulância ou assistência de duas pessoas para saírem de casa, ou
2. Não conseguem sair de casa para consultas médicas sob circunstâncias normais, ou
3. Têm grandes dificuldades e/ou requerem muita assistência para conseguirem sair
de casa para consultas médicas.

Como Contactar o Programa de Vacinação ao Domicílio de Massachusetts
As organizações que apoiam as pessoas retidas em casa e que podem necessitar de
vacinação ao domicílio podem ser encaminhadas para a Linha Central Estadual de
Admissão para Vacinação ao Domicílio, realizada pela MassOptions, para serem
avaliadas quanto à sua elegibilidade para o programa de vacinação ao domicílio, e
encaminhadas para os centros de marcação da vacinação.
Linha Central Estadual de Atendimento para Vacinação ao Domicílio
1-833-983-0485
Segunda a Sexta-feira
9:00 AM às 5:00 PM (09h00 às 17h00)
A Linha Central Estadual de Atendimento para Vacinação ao Domicílio está disponível em
inglês e espanhol e terá tradutores à disposição para auxiliar os residentes em cerca de
100 idiomas.

Acerca do Programa de Vacinação ao Domicílio de Massachusetts
Para pessoas retidas em casa que não têm possibilidade de sair da sua casa para se
deslocarem a um centro de vacinação, mesmo com assistência, a Commonwealth
desenvolveu uma solução com várias perspetivas para garantir que estas pessoas
possam ser vacinadas no seu domicílio.
Muitos dos Serviços de Saúde locais estão a gerir os seus próprios programas de
vacinação ao domicílio nas suas comunidades, enquanto outros optaram por obter
parcerias com o programa estadual de vacinação ao domicílio por meio da
Commonwealth Care Alliance (CCA).
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Quando alguém contacta a Linha Central Estadual de Atendimento para Vacinação
ao Domicílio poderá falar com um representante que lhe fará algumas perguntas a
fim de determinar a sua elegibilidade para vacinação ao domicílio (tal como definido
acima). A Linha Central de Atendimento para Vacinação ao Domicílio pode apenas
atender pessoas para avaliação de elegibilidade para vacinação ao domicílio e os
representantes não podem fazer marcações normais para vacinação, responder a
perguntas gerais sobre COVID-19, nem fornecer aconselhamento individual sobre
cuidados saúde.
Se a vacinação ao domicílio for apropriada, a pessoa é registada no Prestador
Estadual de Vacinação ao Domicílio, Commonwealth Care Alliance, ou encaminhada
para o seu Centro de Saúde local, dependendo da área onde resida e se os seus
Serviços de Saúde locais oferecem o programa de vacinação ao domicílio.
Se a vacinação ao domicílio não for apropriada, a pessoa será encaminhada para outros
centros para obter assistência a fim de fazer uma marcação para vacinação num centro
de vacinação ou para encontrar soluções de transporte.
O Prestador Estadual de Vacinação ao Domicílio, Commonwealth Care Alliance,
tratará da marcação e administração da vacinação ao domicílio.






As pessoas que estão registadas no Programa Estadual recebem uma chamada
telefónica do Prestador Estadual de Vacinação ao Domicílio para marcar a
vacinação ao domicílio, dentro de cerca de três diaws úteis após o registo.
O Prestador Estadual de Vacinação ao Domicílio dispõe de pessoal profissional do
setor médico que fará uma visita ao domicílio para administrar a vacina contra a
COVID-19 seguindo todas as normas de saúde pública. Durante o processo de
marcação, o vacinador discutirá as necessidades individuais da pessoa que irá
receber a vacina. Os vacinadores são profissionais do setor médico qualificados
que foram submetidos a verificações de antecedentes, seguem todas as melhores
práticas de saúde pública, e terão medicamentos disponíveis para tratar quaisquer
reações alérgicas.
O Prestador Estadual de Vacinação ao Domicílio administrará a vacina de dose
única, aprovada pela FDA, Vacina Janssen, da Johnson & Johnson.

Devido a considerações logísticas relacionadas com o prazo de validade da vacina
durante o período de trânsito, as pessoas que recebem a vacina no seu domicílio
serão agrupadas com base na sua localização, e não por ordem de registo. Poderá
demorar várias semanas até que estas pessoas possam receber a vacinação ao
domicílio, devido a questões de ordem prática.
As pessoas que necessitarem de assistência para fazer o pré-registo ou para marcar
uma consulta num centro de vacinação devem contactar através do número 2-1-1
(877-211-6277).
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