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Vacina contra o Coronavírus – documento em leitura fácil

O coronavírus é muito
pequeno.

Nós não conseguimos ver o
coronavírus.

Há muitas pessoas em
Portugal que já tiveram
coronavírus.

Quando uma pessoa tem
coronavírus, costuma ficar
com febre, com tosse e
com dificuldade em
respirar.

Há pessoas que são
internadas no hospital por
causa do coronavírus.
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Há pessoas que morrem
por causa do coronavírus.

O coronavírus é uma
doença perigosa.

Por causa disso, temos de
nos proteger do
coronavírus.

Para nos protegermos do
coronavírus, temos de:
 usar máscara,
 lavar e desinfetar as
mãos muitas vezes ao
longo do dia,
 manter uma distância
de 2 metros das
outras pessoas.
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Para nos deixarmos de
preocupar com o
coronavírus, é preciso
haver uma vacina.

A vacina vai fazer com que
as pessoas não se infetem
com o coronavírus.

Já existem algumas
empresas que estão a fazer
vacinas para o coronavírus.

As vacinas para o
coronavírus estão a chegar
a alguns países.

As vacinas para o
coronavírus devem chegar
a Portugal no final de
dezembro ou no princípio
de janeiro.
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Existem pessoas que vão
receber as vacinas
primeiro.

O Governo decidiu que as
pessoas que vão ser
vacinadas primeiro são:
 as pessoas que
trabalham nos
hospitais,
 as pessoas que vivem
em lares

 e as pessoas com
problemas
respiratórios ou no
coração.

Nós podemos fazer parte
dos grupos de pessoas que
vão receber as vacinas
primeiro.
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Mas também podemos ter
que esperar mais tempo
para receber a vacina.

Temos que esperar mais
tempo porque:

 não trabalhamos nos
hospitais,

 não vivemos em lares,

 nem temos problemas
de saúde graves.

As pessoas:
 que trabalham nos
hospitais,
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 que vivem em lares

 ou que têm problemas
de saúde graves

não vão receber as vacinas
todas ao mesmo tempo.

As vacinas foram
descobertas há muito
pouco tempo.

As vacinas vão ser
distribuídas pelos países de
todo o mundo.

Por causa disso, ainda não
foram feitas vacinas para
toda a gente.
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Mesmo se tudo correr como
o Governo está a pensar,
as pessoas só vão receber
as vacinas daqui a vários
meses.

Temos que ter paciência e
esperar pela nossa vez.

Até recebermos a vacina,
temos de continuar a
proteger-nos.

Temos de continuar a usar
máscara.

Temos de lavar e desinfetar
as mãos muitas vezes ao
longo do dia.
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Temos de manter uma
distância de 2 metros das
outras pessoas.

