Você já tem o seu cartão
COVID Vax: e agora?
Ao tomar a vacina contra a COVID-19, você recebe um cartão para
comprovar a vacinação. Guarde-o bem! Você deve cuidar dele como
cuida de seus cartões de crédito, CNH ou passaporte. Seu cartão não é
apenas um lembrete de agendamento: é um registro oficial que pode ser
necessário para viagens, acesso a eventos e, possivelmente, doses
subsequentes de reforço.
Muitas empresas de Washington estão agora oferecendo incentivos, como descontos, brindes ou
assentos preferenciais em eventos, para quem comprova estar com a vacina completa em dia. Cuide
bem do seu cartão de vacinação para que você possa aproveitar essas ofertas especiais.

Seguem algumas dicas úteis para ter em mente ao
manusear seu cartão de vacinação:
•
•

•

•
•

•

GUARDE o seu cartão de vacinação entre as doses e depois delas.
TIRE fotos da frente e do verso do seu cartão para ter uma cópia digital
sempre à mão. Envie a foto para o seu próprio e-mail, crie um álbum ou
adicione uma tag à ela para que você possa encontrá-la novamente
com facilidade.
FAÇA uma fotocópia se quiser levá-lo com você.

NÃO jogue-o fora nem perca-o!
NÃO poste uma selfie mostrando seu cartão de vacinação. Em vez disso,
tire uma selfie e use nossos adesivos digitais (somente em inglês)
procurando por #vaccinateWA ou #wadoh! Lembre-se de marcar
@WADeptHealth.
NÃO plastifique o seu cartão original. Você pode plastificar uma fotocópia
para carregá-la sempre com você.

O que acontecerá se você não tiver
mais o seu cartão de vacinação do
Centers for Disease Control and
Prevention (CDC, Centro de Controle e
Prevenção de Doenças)?
Caso o seu cartão tenha sido extraviado ou perdido, não se
preocupe! Você pode obter um comprovante oficial e validado de
vacinação contra a COVID-19 on-line e gratuitamente. O site MyIR é
um canal oficial do estado para obter acesso ao comprovante de
vacinação no estado de Washington. Para obter sua cópia, acesse
www.MyIRmobile.com e inscreva-se gratuitamente. Se você já tiver
uma conta MyIR registrada, está tudo pronto!
*Lembre-se de que a verificação de seus registros através do MyIR
pode não ser imediata e o acesso está atualmente limitado apenas
ao idioma inglês.
Para obter assistência linguística ou ajuda adicional para conseguir
seus registros, você também pode ligar para o telefone 360-236-3595
do Office of Immunization and Child Profile (Departamento de imunizações de adultos e crianças) do estado de Washington, durante o
horário comercial regular, ou entrar em contato por e-mail via
waiisrecords@doh.wa.gov.
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