
All three vaccine options are safe and will help protect you 
from getting different strains of COVID-19. They help prevent 
serious illness, hospitalization, and death. The best vaccine 
option for you is the one that is available to you first. 

If you are eligible to get vaccinated, visit www.vaccinateri.org
to view your vaccine options and make your appointment. 
The more people who get vaccinated with any of the 
available vaccines, the sooner the pandemic will end.

If you need help signing up for an appointment, call 2-1-1
anytime to talk to a trained specialist. Help is available in your 
native language. Assistance is also available to persons living 
with differing abilities.

COVID-19 vaccination is also offered at many CVS and 
Walgreens locations in Rhode Island.  Contact your local 
pharmacy for more information.

C19vaccineRI.org  COVID-19 Hotline: 401-222-8022

Vaccine Update – March 5, 2021

There are now three COVID-19 vaccines available:
• Pfizer (two doses required)
• Moderna (two doses required)
• Janssen/Johnson & Johnson (one dose)

http://www.vaccinateri.org/


Estas  tres opciones de vacunas son seguras y le ayudarán a 
protegerse de contraer diferentes cepas de COVID-19. Ayudan a 
prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte. La mejor 
opción para que usted reciba la vacuna, es recibir la primera que este 
disponible para usted. 

Si usted es elegible para vacunarse, visite www.vaccinateri.org para 
ver que opciones de vacunación tiene y hacer su cita. Cuantas más 
personas se vacunen con cualquiera de las vacunas que están 
disponibles, más pronto terminará la pandemia.

Si necesita ayuda para registrarse para una cita, llame en cualquier
momento al 2-1-1 para hablar con un especialista capacitado. Esta
ayuda está disponible en su idioma nativo. También hay asistencia
disponible para personas que viven con  diferentes tipos de 
capacidades.

La vacuna contra el  COVID-19 también es ofrecida en Rhode Island 
en muchas localidades de CVS y Walgreens.  Póngase en contacto con 
su farmacia local para obtener más información.

C19vaccineRI.org  Linea de Ayuda COVID-19 : 401-222-8022

Actualización de Vacunas-March 5, 2021

En la actualidad hay tres tipos de vacunas COVID-19 
disponibles:
• Pfizer (se requieren dos dosis)
• Moderna (se requieren dos dosis)
• Janssen (Johnson &Johnson) (una dosis)

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.vaccinateri.org


Essas três opções de vacinas são seguras e ajudarão a protegê-lo de 
diferentes cepas de COVID-19. Eles ajudam a prevenir doenças graves, 
internação e morte. A melhor opção para você receber a vacina é 
receber a primeira disponível para você. 

Se você é elegível para a vacinação, www.vaccinateri.org para ver 
quais opções de vacinação você tem e marcar sua consulta. 
Quanto mais pessoas forem vacinadas com qualquer uma das 
vacinas disponíveis, mais cedo a pandemia terminará.

Se você precisar de ajuda para marcar uma consulta, ligue para 2-1-1 
a qualquer momento para falar com um especialista treinado. Esta 
ajuda está disponível em sua língua nativa. A assistência também está 
disponível para pessoas que vivem com diferentes tipos de 
habilidades.

A vacina COVID-19 também é oferecida em Rhode Island em 
muitas localidades CVS e Walgreens.  Entre em contato com sua 
farmácia local para obter mais informações.

C19vaccineRI.org  Linea de Ayuda COVID-19: 401-222-8022

Atualização de vacinas-Março 5, 2021

Atualmente existem três tipos de vacinas COVID-19 
disponíveis:
• Pfizer (duas doses necessárias)
• Moderno (duas doses necessárias)
• Janssen (Johnson &Johnson) (uma dose)

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=www.vaccinateri.org

