
 
Atualização Sobre a Vacinação Contra a Covid-19 em Nantucket | 26 Jan., 2021 

• Massachusetts está atualmente na fase 1 no plano de distribuição da vacina contra a COVID-

19. 

• Nesta semana, o NCH estará concluindo a primeira e segunda doses da vacinação para 

aqueles elegíveis na fase 1 do hospital. 

• A fase 2 do plano estadual abrirá na semana do dia 1 de fevereiro de 2021.  

• O NCH abrirá uma clínica de vacinação em massa nas dependências do VFW, na 22 New 

South Road, na semana de 1º de fevereiro (data pendente do recebimento para a distribuição 

da vacina). 

• De acordo com o plano do governador Baker, as vacinações da fase 2 começarão com 

indivíduos com 75 anos ou mais. O site do estado descreve os elegíveis nas camadas 

subsequentes da fase 2, incluindo indivíduos com mais de 65 anos, aqueles com duas ou 

mais comorbidades, educadores e outros. A fase 2 vai até março de 2021. 

• Com base naqueles que se registraram na Câmara Municipal de Nantucket para a fase 2, 

prevemos que, pelo menos, 650 indivíduos, com 75 anos ou mais, serão vacinados neste 

primeiro momento da fase 2. Qualquer pessoa nesta faixa etária, que não tenha se registrado 

para a fase 2, é incentivada a registrar-se no site da Câmara Municipal de Nantucket (Town of 

Nantucket). 

• O NCH está finalizando os detalhes de como os indivíduos serão agendados para a 

vacinação no VFW para a fase 2. Mais informações serão disponibilizadas nesta semana. 

• Para receber a vacina no VFW, os indivíduos devem ser cadastrados no Mass General 

Brigham e no Portal do Paciente (Patient Gateway). 

• O NCH receberá as vacinas de duas maneiras: do Mass General Brigham e do estado. A 

alocação inicial para a fase 2 ainda não foi recebida e não está claro quanto será alocado para 

Nantucket antes da abertura da clínica de vacinação. 

• A fase 3 do plano estadual de distribuição de vacinas, que inclui o público em geral, está 

programada para começar em abril. 

• O plano estadual de distribuição de vacinas continua mudando e evoluindo quase 

diariamente, e esta é uma iniciativa complexa e rápida. O NCH se compromete a fornecer 

atualizações regulares à comunidade. Nosso objetivo é vacinar o maior número possível de 

pessoas, o mais rápido possível, trabalhando dentro dos  parâmetros do estado. 

• Para maiores informações, incluindo perguntas frequentes sobre a vacina, podem ser 

encontradas no www.NantucketHospital.org  

 *IMPORTANTE: Antes de ser vacinado, você deverá se cadastrar no Mass General Brigham (anteriormente 

Partners Healthcare) pelo telefone 866-211-6588. Se você recebeu atendimento no Nantucket Cottage Hospital 

no passado, você já está cadastrado, no entanto, é necessário confirmar e atualizar suas informações, ligando 

para o número acima. Horário de funcionamento para ligar e cadastrar-se: 7h30 - 18h00 Seg-Qui; e das 7h30 

às 17h00 Sextas-feiras. 
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