SOBRE NÓS
Nosso objetivo é alcançar uma
comunidade protegida contra todas
as doenças evitáveis por vacinas. O
Programa de Imunização de Nashua
trabalha para melhorar a saúde da
comunidade, reduzindo ou
eliminando a transmissão de
vacinas preventivas por meio da
educação, conscientização e
imunizações.

NOSSO OBJETIVO
Nosso objetivo é alcançar uma
comunidade protegida contra todas
as doenças evitáveis por vacinas.

ENTRE EM
CONTATO CONOSCO
Nashua Division of Public Health
and Community Services
Community Health Department

18 Mulberry Street
Nashua, NH 03060
603.589.4500

SIGA-NOS
NashuaNH.gov/ImmuProgram
/NashuaDPHCS
NashuaPHealth
NashuaDPHCS
Nashua Public Health

Em parceria com:

PROGRAMA DE
IMUNIZAÇÃO
REGIONAL DE
NASHUA

CALENDÁRIOS VACINAIS
Use os seguintes calendários vacinais
para ver quais vacinas são recomendadas
para você e/ou a idade do seu filho.

Escaneie os códigos QR abaixo
ou visite cdc.gov/vaccines

Crianças e
Adolescentes
Do Nascimento até os 18
anos de idade

Adultos
19 anos de idade ou mais

Gestantes
Antes, durante, e depois

NOSSO PROGRAMA

NOSSAS CLÍNICAS

As imunizações são uma das maiores
conquistas em saúde pública. As
imunizações são disponibilizadas para
melhorar a saúde geral e prevenir
doenças para o indivíduo, as famílias e
a comunidade.

HORÁRIOS

CRIANÇAS

A vacinação no tempo correto durante
toda a infância é essencial porque
ajuda a fornecer imunidade antes que
as crianças sejam expostas às doenças
potencialmente fatais. A vacinação se
torna necessária para evitar certas
enfermidades na fase do período
escolar ou creches conforme o Estatuto
do Estado de New Hampshire.
Converse com o profissional de saúde
do seu filho sobre as vacinas
recomendadas para a sua idade.

ADULTOS
A necessidade de vacinas não muda
com a idade. A proteção que você
recebe da vacinação quando criança
pode passar ao longo do tempo. As
vacinas que você precisa quando
adulto são determinadas por fatores
como idade, estilo de vida, condições
de saúde e quais vacinas você já
recebeu durante a vida.

Terças-feiras: 16h às 19h
Sextas: 9:00h às 12h
Visite nosso site para locais,
datas e horários da nossa Van de
divulgação comunitária!

VACINAS DISPONÍVEIS
Varicela
COVID-19
Flu
Hepatitis A & B
Hib
HPV

Meningite
MMR
Pneumocócica
Poliomielite
Rotavírus
Tdap

Devido à alta demanda, os indivíduos que procuram a
vacina contra Herpes Zoster (Cobreiro/Shingle) precisam
nos chamar para serem adicionados à lista de espera.

AGENDAMENTO: TELEFONE
603-589-4500, OPÇÃO 2
As imunizações estão disponíveis para todos,
independentemente do Seguro de saúde.
Uma taxa de $10 é solicitada no momento do
serviço, por pessoa, por visita. As vacinas
contra a gripe são de 15 dólares. Dinheiro ou
cheque é aceito. Ninguém será recusado por
incapacidade de pagar.
Os pais ou um responsável legal devem
acompanhar os menores.

