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24 de março de 2021 
Cara comunidade do DDS: 

Há pouco mais de um ano, enviei a minha primeira “atualização sobre o 
Coronavirus” para a comunidade do DDS. Compartilhamos a declaração do 
governador sobre o estado de emergência e as medidas que estávamos tomando no 
DDS para proteger os seus entes queridos. Declaramos que a saúde e a segurança dos 
seus entes queridos são a nossa maior prioridade. Ninguém poderia ter previsto as 
maneiras como a pandemia afetaria todas as nossas vidas. 

Logo depois, com a orientação dos nossos parceiros do Departamento de Saúde 
Pública de Massachusetts e do Centro de Comando, tomamos algumas das decisões 
mais difíceis que espero que esta organização já tenha precisado tomar, incluindo a 
suspensão de visitas presenciais e o encerramento de programas diários para serviços 
presenciais. Como no resto do mundo, quando o vírus apareceu pela primeira vez, os 
nossos programas não tinham um suprimento confiável de EPIs nem a capacidade de 
realizar testes em grande escala. Isso mudou rapidamente. 

Com uma estratégia focada em testes, controle de infecção e EPIs, havíamos 
achatado a curva até o verão de 2020. Reabrimos os nossos programas diários para 
serviços presenciais com precauções e orientações para manter os participantes e os 
funcionários seguros. E retomamos a visitação presencial, com visitas externas e fora 
do local a partir do fim de semana de 4 de julho, e visitas internas a partir de 1º de 
outubro, antes que a temporada de frio se instalasse. Quando o segundo surto atingiu 
os nossos programas, conforme previsto no outono, estávamos mais bem preparados. 
Sua voz foi fundamental para conduzir e moldar esses desenvolvimentos. Você 
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nos indicou quando as nossas políticas e protocolos foram longe demais, ou não eram 
suficientes. Você compartilhou suas histórias, ideias, frustrações e esperanças. Suas 
sugestões criteriosas nos ajudam a fornecer aos nossos programas flexibilidade e 
orientação para atender às necessidades únicas de cada indivíduo que atendemos.
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Obrigado a todos que são ativos no Conselho Consultivo do Cidadão local, nosso 
Conselho Consultivo Estadual e em organizações de defesa como The Arc of 
Massachusetts e o Massachusetts Advocates Standing Strong. 

O DDS continua comprometido em ouvir sua voz e em mantê-lo informado e 
engajado enquanto trabalhamos. Nas páginas a seguir, você encontrará atualizações 
importantes, incluindo sobre a reabertura em Fase 4 e as vacinações. 

Como sempre, permaneça em contato com o seu Coordenador de Serviços e o 
Escritório de Área e siga o Departamento em nosso site (mass.gov/dds) e nas redes 
sociais. 

Cuide-se, 

Jane 

http://mass.gov/dds)
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Reabertura em Fase 4  

Em 22 de março, a Comunidade entrou na Fase 4 do processo de reabertura. Para manter os 
nossos programas e políticas atualizados com as orientações mais recentes do DPH e do CDC, a 
orientação para a COVID-19 atualizada foi emitida para programas do DDS sobre visitação, 
programas de cuidados reunidos residenciais, programas diários e transporte. Por exemplo, 
pessoas totalmente vacinadas (que receberam duas doses das vacinas Moderna ou Pfizer para 
COVID-19 OU que receberam uma única dose da vacina Johnson & Johnson, há 14 dias ou 
mais) agora estão liberadas da quarentena. Saiba que protocolos importantes da COVID-19 sobre 
testes de vigilância, EPIs e controle de infecção permanecerão em vigor nos nossos programas, 
enquanto fazemos a transição para este novo normal. 

Atualização sobre vacinação  

O início do novo ano trouxe um grande esforço para vacinar os nossos residentes e funcionários. 
Tenho orgulho de informar que todos os residentes e funcionários que trabalham em programas 
de cuidados reunidos residenciais do DDS tiveram acesso à vacina para a COVID-19. Quase 
todas as pessoas que atendemos e muitos funcionários em ambientes residenciais congregados 
estão agora totalmente vacinados. 

Recentemente, o governador Baker fez anúncios importantes sobre o cronograma, o processo e a 
elegibilidade para as vacinações da COVID-19, que podem afetar pessoas e famílias atendidas 
pelo DDS. 

• 22 de março: todas as pessoas com mais de 60 anos e certos trabalhadores são agora 
elegíveis. 

• 5 de abril: todas as pessoas com mais de 55 anos e pessoas com uma determinada 
condição médica são elegíveis. 
o Determinadas condições médicas incluem síndrome de Down, asma (grave a 

moderada), doença renal crônica, obesidade, problemas cardíacos, DPOC (doença 
pulmonar obstrutiva crônica), câncer, estado de imunocomprometimento, 
gravidez, doença falciforme e tabagismo. 

• 19 de abril: todas as pessoas com mais de 16 anos na Comunidade são elegíveis. 

Existem novas maneiras de acessar as consultas de vacinação para a COVID-19: 

• Faça o pré-registro online para uma consulta em um site de vacinação em massa agora: 
vaccinesignup.mass.gov  
o Dica: Responda sim à primeira pergunta para fazer o pré-registro em nome de 

outra pessoa. 
o Todos os sete locais de vacinação em massa são acessíveis, com cadeiras de rodas 

fornecidas no local, equipe designada para ajudar em caso de problemas de 
mobilidade, entradas acessíveis e embarque e desembarque acessíveis. Saiba mais 
sobre cada site aqui. 

http://vaccinesignup.mass.gov/
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• Ligue para 2-1-1 ou (877) 211-6277 para agendar uma consulta por telefone. 
• Use o website VaxFinder.mass.gov para procurar consultas em farmácias, prestadores de 

cuidados de saúde e outros locais da comunidade. 
Se precisar de ajuda para planejar uma vacinação para a COVID-19 para um indivíduo 
atendido pelo DDS, entre em contato com o seu coordenador do serviço do DDS. 

http://vaxfinder.mass.gov/
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Programa de vacinação domiciliar de Massachusetts  

A vacinação domiciliar agora está disponível para pessoas que não podem sair de casa para 
ir ao local de vacinação, mesmo com assistência. Essas pessoas que não podem sair de casa: 

• Podem exigir ambulância ou assistência de duas pessoas para sair de casa, ou 
• Não podem sair de casa para consultas médicas em circunstâncias normais, ou 
• Têm dificuldade considerável e/ou precisam apoio significativo para sair de casa para 

consultas médicas (incluindo desafios comportamentais) 

Ligue para a Central de Vacinação Domiciliar do Estado (1-833-983-0485) para verificar a sua 
adequação para uma vacinação em casa. 

Recomendações para viagem 

Em 22 de março, o governador atualizou as recomendações para viagens durante a pandemia de 
COVID-19 em Massachusetts. Os visitantes que entram em Massachusetts, incluindo os 
residentes que retornam, são aconselhados a entrar em quarentena por 10 dias após a chegada. 
No entanto, os viajantes que estão totalmente vacinados e que não apresentam sintomas 
estão liberados desta recomendação de quarentena. Lembre-se desta recomendação ao fazer 
planos de férias e de viagens de verão.
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Consulte abaixo links e recursos úteis: 

Vacinações para a COVID-19 

• Informações sobre vacinas de Massachusetts: mass.gov/covid-19-vaccine  
• Faça o pré-registro online para uma consulta em um site de vacinação em massa: 

vaccinesignup.mass.gov  
o Informações de acessibilidade do local de vacinação em massa  

• Encontre as consultas disponíveis usando VaxFinder.mass.gov  
• Perguntas frequentes: Transporte para consultas de vacina para a COVID-19 para 

membros do MassHealth  
• Guia de consulta para vacina  

o O que saber antes de ir  
o O que você precisa para a sua consulta  

• Perguntas frequentes sobre a vacina: Segurança da vacina 
• Perguntas frequentes sobre a vacina em vários idiomas  
• Guia de Recursos sobre o Programa de Vacinação Domiciliar de Massachusetts  

Guia de visitação 
• Guia de Visitação para Programas Residenciais do DDS  
• Formulário de atestado de visita fora do local  

Guia para Programas do DDS 
• Guia de cuidados residenciais e congregados  
• Guia de reabertura na fase 4 do programa diário  
• Orientação de transporte de serviços sociais  

Reabertura em Fase 4 
• Reabertura de Massachusetts  
• Reabertura dos Serviços de Saúde e Sociais  

Recomendações para viagem 
• Recomendações para viagem de Massachusetts sobre a COVID-19 

Recursos do DDS 
• Visite o site do DDS  
• Página de recursos e suporte do DDS para a COVID-19  
• Entre em contato com um escritório local do DDS  
• Mapa regional interativo do DDS  
• Siga o @DDSMass nas redes sociais 

o Facebook 
o Twitter 
o Instagram  

 

http://mass.gov/covid-19-vaccine
http://vaccinesignup.mass.gov/
http://vaxfinder.mass.gov/

