Como me cadastro para tomar minha vacina contra o COVID-19 em NH?

Os fornecimentos de vacina são limitados
Atualmente, New Hampshire está administrando a vacina contra o COVID-19 na Fase 1. O agendamento de sua vacina
dependerá do fornecimento.

Como funciona o processo de cadastro?
Você deve completar as etapas abaixo para se cadastrar, a fim de agendar sua vacinação.

Revisar a
elegibilidade

Digitar as
informações de
contato

Preencher
declaração
médica

Receber um e-mail
quando houver
agendamentos de
vacina disponíveis

1) Você pode ligar para o 211 para obter ajuda caso não tenha acesso à Internet ou pode visitar o site do estado
para cadastrar-se para receber a vacina contra o COVID-19 neste site: https://sonhcommunity.force.com/providers/s/
2) O resto destas instruções são para aqueles que decidirem se cadastrar on-line no site acima.
3) Será aberta uma página similar a esta, contendo quatro seções: Screening (Triagem), Medical Acknowledgement
(Declaração médica), Pre-Registration (Pré-cadastro), Finished! (Conclusão!)) na parte superior. A primeira seção é
destacada em azul, que é por onde se começa. Você começará selecionando a opção que melhor descreve você.
Escolha o círculo à esquerda da opção que corresponde à sua faixa etária, depois clique em "Next” (Próximo) no
lado inferior direito de sua tela:
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4) A seção seguinte, "Medical Acknowledgement” (Declaração médica), apresentará algumas perguntas de triagem
do pré-cadastro. Clique no círculo à esquerda da opção que corresponde ao seu histórico médico de reações
alérgicas, depois clique em "Next" (Próximo) no lado inferior direito de sua tela:

5) Continue respondendo às perguntas em cada página e depois clique em "Next" (Próximo) até chegar à página
final do cadastro. Preencha suas informações e responda todas as perguntas selecionando o círculo ou quadrado
ao lado dos itens que se aplicam a você.
6) Depois de completar todas as telas, você receberá um e-mail do VAMS (Sistema de Gerenciamento de
Administração de Vacinas) dos CDC entre 1 e 3 dias. O e-mail NÃO é do estado de NH. Muitas pessoas o
recebem em sua caixa de lixo eletrônico ou caixa de spam. Continue verificando seu e-mail e sua caixa de lixo
eletrônico ou spam até receber o e-mail. Se você não receber o e-mail em 5 dias, ligue para o 211.
7) Uma vez recebido o e-mail, você receberá um link no e-mail para iniciar o processo de cadastro.
8) A seguir, veja algumas dicas úteis para utilizar o sistema VAMS dos CDC:
1. Não use o Internet Explorer, use somente Google Chrome, Firefox, Edge ou Safari.
2. O e-mail do VAMS conterá um link para seu agendamento. Ao clicar nesse link, você será indagado: “Have you
already registered as a vaccine recipient with VAMS?” (Você já se cadastrou como beneficiário da vacina no
VAMS?). Por favor, certifique-se de responder "No" (Não).
3. Se você cadastrou com você um membro qualificado da família (por exemplo, sua esposa) para receber a
vacina ao mesmo tempo, não serão solicitadas ou exigidas informações adicionais quando você for realizar seu
agendamento. Basta comparecer com o membro qualificado de sua família.
Além disso,







O campo "Date of Birth" (Data de nascimento) só pode ser inserido no formato MMM DD, AAAA, por
exemplo: Jan 01 1950 (01 de janeiro de 1950).
Você NÃO precisa digitar nenhuma informação de seguro. Este campo é opcional e você pode
simplesmente clicar no botão "Next" (Próximo) para ir para a seção "Organization" (Organização).
Ao realizar o agendamento de sua vacina, digite seu CEP, selecione uma opção de raio e clique no botão
"Search" (Procurar) para encontrar o local de vacinação mais próximo.
Na hora de escolher um local, selecione apenas um local no "State of NH" (Estado de NH). NÃO selecione
uma clínica ou ponto de distribuição (POD, por suas siglas em inglês) fechado a menos que você tenha
sido especificamente instruído a fazê-lo.
Assim que seu agendamento for realizado, você verá uma página de confirmação E receberá um e-mail
de confirmação. Certifique-se de preencher o questionário de pré-vacinação antes de chegar ao local de
vacinação. Isso ajudará a acelerar seu agendamento e reduzir demoras.
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Passo a passo para realizar o cadastro no VAMS e o agendamento nas clínicas
Utilize este guia passo a passo para realizar um agendamento no VAMS. Os passos importantes contêm um
número vermelho na figura que se correlaciona com um item a ser realizado.
1. Uma vez convidado, você receberá um e-mail de: no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov com a linha de assunto
"Please register in VAMS to schedule an appointment” (Cadastre-se no VAMS para realizar um agendamento). Um
exemplo deste e-mail é apresentado abaixo:

2. Clique no link no e-mail:
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3. Depois de clicar no link, você será direcionado à página "Welcome to VAMS" (Bem-vindo ao VAMS).
Atenção: você deve abrir esta página somente no Google Chrome/Firefox/Edge/Safari. O Internet Explorer não é
compatível.
4. Nesta página, selecione "No" (Não) para a pergunta “Have you already registered as a vaccine recipient with VAMS?”
(Você já se cadastrou como beneficiário da vacina no VAMS?).
5. Selecione o "State" (Estado) como "New Hampshire" e o "County" (Condado) (o condado de seu endereço residencial).
6. Clique na caixa "I'm not a robot" (Eu não sou um robô) e complete o Robocheck conforme indicado na tela.
7. Clique no botão "Next" (Próximo).
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8. Você será solicitado a digitar o código "Two-factor authentication” (Autenticação de dois fatores) uma única vez. Você
receberá o código no mesmo endereço de e-mail em que recebeu seu primeiro e-mail de convite.

9. O e-mail será enviado de: no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov com a linha de assunto "One time password code for
accessing VAMS” (Código de senha única para acesso ao VAMS). O e-mail é similar ao que aparece abaixo:

10. Digite o código na tela de seu navegador e clique em "Verify" (Verificar).
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11. Nesta tela, você será solicitado a criar uma senha. Crie uma senha e clique em “By checking this Box, I agree to the
specified terms” (Ao marcar esta caixa, eu concordo com os termos especificados).
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12. Na tela seguinte, você será solicitado a inserir suas informações demográficas. É necessário inserir informações em
todos os campos que contenham um asterisco vermelho (observe que o campo "Date of Birth" (Data de nascimento)
deve estar no formato MMM DD, AAAA, isto é, Jan 01 1950 (01 de janeiro de 1950)). Uma vez preenchidos todos os
campos com asterisco vermelho, clique no botão "Next" (Próximo).

13. Na tela seguinte, você será solicitado a digitar suas informações de seguro. Este segmento é opcional, e você não
precisa digitar nada nesta tela. Você pode clicar no botão "Next" (Próximo).

14. Na tela seguinte, verifique todas as informações. Se você estiver satisfeito com todas as informações inseridas,
clique no botão “Agree” (Concordo) na parte inferior desta página. Clique no botão "Finish" (Concluir).
Você sempre pode clicar na aba "Previous” (Anterior) para voltar a qualquer tela anterior para atualizar suas
informações.

15. Uma vez terminado, você receberá a mensagem "Thank you for registering your account" (Obrigado por cadastrar
sua conta). Clique no botão “Schedule vaccination appointment” (Agendamento da vacina).
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16. Após clicar em "Schedule vaccination appointment" (Agendamento da vacina), clique "No" (Não) se você estiver
agendando para receber a primeira dose e clique em "Continue" (Continuar).

17. Nesta tela, coloque o CEP de seu domicílio ou do trabalho, selecione o raio de milha e clique em "Search” (Procurar).

18. Na tela de resultado da busca, em "Clinic result" (Resultado de clínicas), você poderá ver todas as clínicas que fazem
parte do VAMS. Selecione um dos 13 locais fixos de vacinação disponíveis; os nomes destas clínicas começam com o
prefixo "State of NH-(insert clinic location name)" (Estado de NH-(inserir nome do local da clínica)).
Observação: se você estiver se cadastrando para um POD fechado patrocinado pelo coordenador de sua rede de
saúde pública, selecione o local que lhe foi fornecido.

Uma vez selecionada sua clínica, clique em "Next" (Próximo) no canto inferior direito.

8

19. Selecione uma data e hora de sua escolha na tela seguinte (ou conforme instruído por seu supervisor).

20. Clique no botão "Next” (Próximo). Mais uma vez, verifique o local de sua clínica. Essa deveria ser a clínica que você
selecionou para sua vacinação (ou onde foi instruído a ir por seu supervisor). Verifique data e hora. Clique no botão "Submit”
(Enviar).

21. Uma vez enviado, você receberá uma página de confirmação com um código QR. As mesmas informações serão
enviadas a você por e-mail. Você receberá um e-mail de: no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov com a linha de assunto
"Your appointment has been scheduled and confirmed” (Seu agendamento foi realizado e confirmado). A seguir, veja um
exemplo do e-mail de confirmação que você receberá:
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Preenchimento do questionário de pré-vacinação
1. Você deve preencher um questionário de pré-vacinação antes de comparecer à clínica. Para preencher o questionário,
faça o login em seu portal do beneficiário do VAMS em https://vams.cdc.gov dentro das 12 horas anteriores ao horário
de seu agendamento. Use seu e-mail e senha cadastrados para fazer o login em sua conta do VAMS.
2. Uma vez feito o login, em seu portal, você verá um aviso de "Action Required" (Ação requerida). Esse aviso aparecerá
apenas 12 horas antes do horário de seu agendamento, não da data. Exemplo: se seu horário de vacinação for às 17h do
dia 25 de dezembro de 2020, você poderá ver este aviso em sua conta às 5h do dia 25 de dezembro de 2020.
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3. Favor clicar no link para preencher o questionário. Uma vez preenchido, clique no botão "Next" (Próximo). Isto irá
completar esta etapa. Clique no botão "Finish" (Concluir).

Agendamento da segunda dose
1. Você receberá um lembrete para agendar sua segunda dose quando estiver próximo dos 28 dias (se estiver recebendo
a vacina da Moderna) ou 21 dias (se estiver recebendo a vacina da Pfizer). O VAMS enviará um lembrete por e-mail à sua
conta de e-mail cadastrada.
2. Ao você receber o e-mail de lembrete, faça o login em sua conta do VAMS usando sua conta de e-mail e senha
cadastrados. Você precisa completar os passos 18 a 22, tal como foi feito anteriormente, para agendar um horário para
a vacinação.
3. Também precisa preencher o "Pre-vaccination questionnaire" (Questionário de pré-vacinação) 12 horas antes do
horário agendado para a segunda dose.

Lembretes gerais de agendamento




Não compareça a nenhuma das 13 clínicas de vacinação fixas sem agendar uma consulta no VAMS.
Para redefinir sua senha do VAMS, siga as instruções da página 14 deste guia de referência.
Se não puder agendar uma consulta via VAMS devido a dificuldades técnicas, entre em contato com o Escritório
de Coordenação para o COVID-19 pelo telefone 603-271-5980 ou covidvaccinescheduling@dhhs.nh.gov para
obter ajuda.
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Instruções para redefinir sua senha do VAMS
1. Acesse https://vams.cdc.gov/vaccineportal/s/login/?ec=302&startURL=%2Fvaccineportal%2Fs%2F e selecione
“Login to VAMS” (Fazer o login no VAMS) na página inicial:

2. A seguir, aparecerá a tela “Welcome to VAMS” (Bem-vindo ao VAMS). Clique no botão “Forgot password?"
(Esqueceu sua senha?).

3. Digite o nome de usuário e selecione "Reset Password" (Redefinir senha) (seu nome de usuário é o e-mail que
recebeu em seu primeiro e-mail de convite).
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4. Siga as instruções enviadas ao seu e-mail para redefinir sua senha.
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