
    Resumo do Plano de Vacinação para COVID-19 de NJ 

 

Em 16 de outubro de 2020, o New Jersey Department of Health (NJDOH) apresentou um projeto do plano de vacinação 
para COVID-19 aos Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Esse plano será atualizado nos próximos meses, 
antes que a vacina seja aprovada e disponibilizada em Nova Jersey. Esta página fará um breve resumo do conteúdo do 
plano. Se quiser conhecer os detalhes do plano, acesse www.state.nj.us/health/cd/topics/covid2019_vaccination.shtml 

 

Os objetivos do plano estadual de vacinação para COVID-19 são: 
• Fornecer acesso equitativo a todos os que vivem, trabalham e/ou estudam em Nova Jersey 
• Alcançar a proteção da comunidade, pressupondo a eficácia, a disponibilidade e a aceitação da vacina 
• Gerar a confiança sustentável na vacina de COVID-19 e outras doenças 

 

Acesso equitativo – Pretende eliminar as disparidades ao envolver diversos parceiros para trabalhar no planejamento e 
na distribuição da vacina. Isso pode ser obtido das seguintes maneiras: aplicação da vacina em locais seguros e 
familiares; transmissão de informações em vários idiomas; aumento do alcance das informações nas comunidades; 
análise de opções de custo para grupos sem seguro ou com seguro insuficiente, e outros grupos vulneráveis; remoção 
de barreiras. 

Abordagem por fases – O plano considera três fases prováveis de oferta e demanda das vacinas. 1.) Vacinas em 
quantidade limitada. 2.) Oferta suficiente para atender a demanda. 3.) Redução da demanda pelo público.  

Confiança pública – O NJDOH aumentará a conscientização, fornecerá instruções e ativará a ação entre os parceiros de 
saúde pública, assistência médica e o público para reduzir preocupações por meio de informações médicas e de saúde 
pública científicas e de fontes confiáveis.  

Liderança estadual – A abordagem "governo como um todo" está sendo adotada, e inclui todos os departamentos 
estaduais para garantir que a vacina seja distribuída de forma equitativa e que nenhum grupo seja injustamente 
relegado a segundo plano. 

Orientação de especialistas – Os líderes estaduais recorreram a especialistas no assunto e autoridades líderes de 
pensamento para orientar o Estado de Nova Jersey durante o processo, e este procedimento não será interrompido 
durante o lançamento da vacina.  

Populações críticas – Durante a Fase 1, será importante garantir que as pessoas com maior risco de infecção pela 
COVID-19, risco de doença mais grave ou morte ou os integrantes de populações carentes, inclusive comunidades de 
cor, que sofreram impacto desproporcional pela pandemia estejam entre os primeiros a receber a vacina.  

Alertas oportunos da primeira e segunda doses – Vários métodos para garantir que as pessoas recebam o número 
correto de doses da vacina e tenham um registro para manter atualizado. 

Aplicação local eficiente e eficaz – Existem planos para o uso de PODs (Pontos de Dispensação) a serem localizados em 
todo o estado para uma distribuição conveniente da vacina. O NJDOH está trabalhando com agências parceiras para 
garantir o manuseio e o armazenamento corretos das vacinas. 

Gerenciamento de estoque coordenado – O NJ Immunization Information System do NJDOH atuará como registro 
central, sistema de emissão de pedidos e relatórios da vacina para COVID-19, garantindo assim a alocação apropriada 
dos recursos.  

Monitoramento do programa estadual – Ao longo do processo, serão tomadas medidas para monitorar o programa de 
vacinação e garantir o seu andamento como planejado, para que ações corretivas sejam tomadas, se necessário. 
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