Estou com COVID-19 ou tive reação à vacina?
que NÃO ocorrem devido
à vacinação:

Reações à vacina

que SÃO semelhantes aos
sintomas da COVID-19:

Reações à vacina

Tosse

Febre

Falta de ar

Cansaço

Coriza

Dores musculares

Dor,
vermelhidão ou
inchaço no
local da injeção

Dor de garganta

Diarreia

Perda do paladar ou do olfato

Náusea

Sintomas da COVID-19

Se você apresentar os sintomas
acima e acreditar que contraiu a
COVID-19, busque assistência
médica. Talvez você precise fazer
um teste para a COVID-19.

Dor de cabeça
As reações à vacina deverão
desaparecer em um ou dois
dias. Caso se sinta mal,
busque assistência médica.

que NÃO ocorrem se você
estiver com COVID-19:

Se uma dessas reações
estiver impedindo você de
realizar atividades
corriqueiras (amarrar os
sapatos, digitar, etc.),
busque assistência médica.

A vacina contra a COVID-19 não causa a doença da COVID-19.
A vacina contra a COVID-19 não faz você testar positivo para a COVID-19.
Se você acabou de testar positivo para a COVID-19, siga as orientações de isolamento, em:

COVIDvaccineWA.org

A COVID-19 se propagou por todo o estado de Washington. Como a vacina não é totalmente eficaz
até 2 semanas depois da sua dose final, é possível que você ainda contraia a COVID-19 se for
exposto antes desse período, mesmo que tenha tomado uma ou duas doses da vacina. Se você não
se sentir bem depois de tomar a vacina, este quadro ajudará a determinar se você está tendo uma
reação à vacina ou se contraiu a COVID-19.
Instruções gerais para as pessoas que tomaram a vacina: se você tiver febre (temperatura
superior a 100,5°F ou 38°C) dentro de 72 horas após o recebimento da vacina, fique em casa. Se sua
febre desaparecer em 48 horas e você não tiver outros sinais/sintomas de COVID-19, você poderá
voltar ao trabalho. Se você ainda tiver febre após 48 horas ou se tiver outros sintomas que possam
indicar uma infecção por COVID-19, você deverá permanecer em casa e fazer o teste para a COVID-19.
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