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A vacina contra a Covid-19 está disponível e você tem o 

direito de estar protegido contra doenças contagiosas 
 

A vacina contra a Covid-19 é gratuita para todos no Reino Unido. Isso inclui todos 
imigrantes. 

 

Milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 no Reino Unido. A vacina é 

segura e não contém nenhum ingrediente animal ou nocivo. É a melhor maneira de 

prevenir a morte ou doença grave pela Covid-19. 

Você não precisa ter registro junto a um clínico geral (GP) ou no NHS para receber a vacina 
contra a Covid-19. 

Caso não tenha registro com o NHS, pode entrar em contato com o GP mais próximo 

para marcar sua vacina ou comparecer a um posto de vacinação contra a Covid-19. 

Se você tem um número do NHS, compareça quando for convidado para a sua vacina. 

 

Para ajudar a decidir o que é melhor para você e para as pessoas com quem vive, 

forneceremos informações sobre a vacina contra a Covid-19, e você também pode fazer 

perguntas a equipe de saúde. 

Você nunca será obrigado(a) a tomar a vacina contra a Covid-19 e ela não afeta o seu status 

como exilado(a) ou refugiado(a). 
 

Não são necessários controles de imigração para testes, tratamentos ou 

vacinas contra a Covid-19. 

Para ter a melhor proteção contra a Covid-19, você normalmente precisa receber 

duas doses da vacina contra a Covid-19. 

 

Após tomar a vacina, você receberá um cartão com informações. Se possível, 

apresente esse cartão quando for receber a sua segunda dose. Se você não receber 

esse cartão, solicite um. 

Você pode ler mais sobre a vacina contra a Covid-19 em inglês e outros idiomas: 

• COVID-19 guide for older adults 

• NHS England COVID-19 vaccination communication materials 

• COVID-19 vaccination for women of childbearing age, pregnant, planning a pregnancy 
or breastfeeding 

• COVID-19 easy read resources 

• Doctors of the World UK COVID-19 vaccination information 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-easy-read-resources
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/


Posso me registrar com um GP? 
 

Qualquer pessoa no Reino Unido pode optar por se registrar com um GP. O seu 

GP pode ajudar você no acesso aos serviços de saúde. 

Você pode precisar comprovar o seu endereço ou identidade. 
 
Se não tiver comprovante de endereço ou identidade, informe à clínica. Você pode 
se cadastrar com um GP sem essa informação. 

Se você tem comprovante de endereço e identidade, tente fornecer se possível. 

As informações que seu médico tem sobre você e sua saúde são confidenciais.  

 

Você pode mostrar esta carta para a clínica do GP quando se registrar, se achar 

útil. 

Para mais ajuda para encontrar ou se registrar com um GP, fale com o seu oficial de 

habitação ou ligue para 0300 311 2233. Você pode obter mais informações em NHS 

website e GP access cards. 

Atenciosamente, 
 

 

 
Dr Nikki Kanani 
Deputy SRO, COVID-19 Vaccination  
Deployment Programme 
Medical Director of Primary Care 
NHS England and NHS Improvement 

 

 

 

 
This letter is translated into Brazilian Portuguese. 
This letter is also available in English and translated into Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese, Czech, 
Estonian, Farsi, Greek, Gujarati, Hindi, Latvian, Lithuanian, Punjabi, Polish, Romanian, Romani, Russian, 
Spanish, Somali, Turkish, Twi, Ukrainian and Urdu. 

http://www.nhs.uk/register
http://www.nhs.uk/register
http://www.nhs.uk/register
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/

