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Outono de  2021 

Caros Pais e Tutores, 

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sua sigla em Inglês) aprovou a vacina 
contra a COVID-19 para crianças dos 5-11 anos de idade. Como parte do compromisso contínuo 
da LPS com a segurança, incentivamos que o seu filho seja vacinado. 

A vacina contra a COVID-19 demonstrou ser segura e previne infeções, doença grave, 
hospitalização e morte. Mais de 75% dos jovens de Lynn entre os 12 e os 19 anos receberam pelo 
menos uma dose da vacina contra a COVID-19. A vacinação do seu filho ajudará a limitar a 
propagação da COVID-19 nas nossas escolas e comunidade. Se tiver alguma dúvida sobre a vacina 
contra a COVID-19, por favor, contacte o médico do seu filho.  

A LPS está a trabalhar com o Lynn Community Health Center (Centro de Saúde Comunitário de 
Lynn), o Lynn Health Department (Departamento de Saúde de Lynn) e o Mass General Brigham 
para levar as clínicas COVID-19 às nossas escolas. As datas e os locais serão brevemente 
divulgados. 

• A vacina contra a COVID é gratuita.  
• Não é necessária nenhuma identificação ou seguro. 
• Pode ser vacinado se não possuir documentos. A obtenção de uma vacina não terá 

impacto sobre você nem sobre o estatuto de imigração da sua família. A regra de 
Encargo Público NÃO se aplica na obtenção da vacina. 

Novamente, a LPS incentiva-o a vacinar o seu filho. Vacinar a sua família é a melhor forma de se 
proteger e de proteger os seus entes queridos. Agradecemos a sua ajuda e o seu empenho em 
manter as nossas escolas seguras. 
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