Vacinas contra COVID-19 obrigatórias para estudantes atletas | Perguntas frequentes
No restante do ano letivo de 2021-2022, o Distrito requer que todos os estudantes atletas estejam
totalmente vacinados com uma vacina contra COVID-19 para participarem de programas esportivos
interescolares. A seguir, uma lista de Perguntas frequentes para fins de referência.
Por que vacinas estão sendo exigidas para estudantes atletas do Distrito que participam de
programas esportivos interescolares?
Casos positivos de COVID-19 em atletas que participam de programas esportivos interescolares do
Distrito resultam em grande número de estudantes afastados da participação atlética e, o mais
importante, do ensino em sala de aula. A decisão de exigir que todos os estudantes atletas que
participam de programas esportivos interescolares sejam vacinados foi tomada priorizando a saúde e a
segurança do nosso Distrito e levando em conta as interações únicas que ocorrem na prática esportiva,
incluindo contato próximo e regular durante treinos e competições, viagens em grupo e interações com
estudantes de outras instituições em ambientes competitivos com alto nível de contato físico.
Consequentemente, estudantes atletas que desejarem participar da programação atlética interescolar no
restante do ano letivo de 2021-2022 devem estar vacinados contra COVID-19.
Até quando preciso completar a vacinação contra COVID-19 para estar pronto para as temporadas
esportivas de inverno e primavera?
Estudantes atletas que participam de esportes de inverno terão de estar totalmente vacinados até 18 de
dezembro de 2021 para participarem de seu esporte no início da temporada. Estudantes atletas que
participam de esportes de primavera terão de estar totalmente vacinados até 1° de março de 2022.
Tempor
ada

Esporte

Prazo da vacinação
completa

Tome a primeira
dose até

Tome a segunda
dose até

Inverno

Basquetebol, boliche,
“cheerleading”,
atletismo “indoor”,
natação, luta olímpica

18 de dezembro de
2021

13 de novembro de
2021

4 de dezembro de
2021

Primaver
a

Badminton, beisebol,
lacrosse, softball,
tênis, atletismo e
voleibol.

1° de março de 2022

25 de janeiro de
2022

15 de fevereiro de
2022

Onde posso me vacinar se não tiver tomado uma ou as duas doses da vacina?
As vacinas estão disponíveis em muitos locais em toda a Filadélfia. Todos os estudantes podem tomar a
vacina contra COVID-19 em eventos de vacinação nas escolas do Distrito realizados em parceria com
um fornecedor de vacinas, em farmácias, nos centros de saúde municipais ou por meio de prestadores
de serviços de saúde primários.
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Encontre os próximos eventos de vacinação patrocinados pelo distrito em
www.philasd.org/studenthealth. Encontre eventos de vacinação patrocinados pelo Departamento de
Saúde municipal AQUI.
Como faço para comprovar a vacinação?
Os atletas devem enviar uma cópia do certificado de vacinação à escola para inserção dos dados no
Student Information System (SIS). O Student Information System é um sistema seguro utilizado pelo
Distrito para manter protegidas as informações sobre saúde dos estudantes. A situação de vacinação
será utilizada para determinar quem precisa ou não fazer quarentena se houver um estudante ou
funcionário que testar positivo para COVID-19.
E se eu perder o prazo de 18 de dezembro para estar totalmente vacinado?
Os estudantes que não estiverem totalmente vacinados até 18 de dezembro não se qualificarão para
jogar até que comprovem o esquema vacinal completo à escola.
O Distrito permite exceções à exigência de vacinação para estudantes atletas?
Sim. Podem existir exceções à exigência de vacinação contra COVID-19 por motivos médicos ou
religiosos comprováveis que devem ser solicitadas preenchendo o Formulário de isenção de imunização.
Os formulários de isenção de imunização devem ser enviados diretamente à enfermaria da escola. A
solicitação de isenção deve ser concluída 7 dias antes do início da temporada
O que acontecerá se eu não tiver comprovação da vacinação quando começar a temporada do
meu esporte?
Os estudantes atletas que não estejam vacinados ou que não enviarem comprovação adequada de
vacinação até o prazo exigido, ou não apresentarem uma isenção de imunização, serão removidos da
lista de sua equipe e perderão o acesso a todos os privilégios concedidos a estudantes atletas, incluindo
treino individual ou em equipe, competições e qualquer instalação esportiva até que comprovem que
concluíram o esquema de vacinação.
Os atletas do ensino fundamental II (“middle school”) que participam de programas esportivos
interescolares serão obrigados a tomar a vacina contra COVID-19?
Sim. Atletas do ensino fundamental II que participam de programas esportivos interescolares terão de
tomar a primeira dose da vacina até 45 dias após a data de aprovação para estudantes com idades entre
5 e 11 anos. Em seguida, a segunda dose será exigida 21 dias após a primeira dose.
Faço 12 anos após o começo da temporada esportiva. Quanto tempo tenho para estar totalmente
vacinado?
Os alunos que se qualificaram recentemente para vacinação terão 45 dias após o seu 12º aniversário
para tomar a primeira dose e deverão tomar a segunda dose da vacina até no máximo 8 semanas após
o 12º aniversário.
Quanto custa a vacina contra COVID-19?
A vacina contra COVID-19 está disponível a todos sem custo, independentemente de se ter seguro ou
da situação de imigração.
Todas as vacinas contra COVID-19 (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson) cumprem o requisito?
No momento, a vacina da Pfizer é a única disponível para estudantes com menos de 18 anos de idade.
Estudantes com 18 anos de idade ou mais podem tomar as vacinas da Johnson & Johnson, Moderna ou
Pfizer para satisfazer o requisito.
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Tenho de portar a minha carteira de vacinação em todas as ocasiões?
Não. Os estudantes devem comprovar a vacinação à escola. Após a comprovação ser recebida, os
estudantes não são obrigados a portar a carteira de vacinação.
Essa exigência alterará os requisitos de testes semanais?
Estudantes atletas totalmente vacinados não serão obrigados a fazer testes de COVID-19 duas vezes
por semana.
Os estudante terão de continuar a fazer testes semanalmente até 2 semanas após a segunda dose da
vacina.
Estudantes que enviarem um formulário de isenção farão testes de COVID-19 duas vezes por semana.
Mesmo vacinada, qualquer pessoa que tiver sintomas sugestivos de uma infeção por COVID-19 terá de
fazer testes de COVID-19 e isolamento se o resultado for positivo.

Se eu já tive COVID-19 e me recuperei, mesmo assim preciso ser vacinado?
Sim, estudantes atletas que já tiveram COVID-19 serão obrigados a tomar a vacina contra COVID-19 e
comprovar a vacinação. Pesquisas ainda não demonstraram quanto tempo um indivíduo fica protegido
de contrair a COVID-19 novamente após uma infecção. A vacinação ajuda a prevenir outra infeção.
Portanto, todos os estudantes atletas devem se vacinar, mesmo se previamente infectados.
Treinadores e a equipe atlética precisam se vacinar?
Sim. Treinadores e outros integrantes da equipe atlética precisam se vacinar como parte da política do
Distrito.
Estudantes que frequentam escolas charter e não participam de programas esportivos
interescolares do Distrito precisam ser vacinados?
Não. Este mandato não se aplica a estudantes que frequentam escolas charter e participam apenas de
programas atléticos como membros da(s) equipe(s) de sua escola charter.
Estudantes que frequentam escolas charter, fazem aulas on-line ou participam da educação
domiciliar e fazem parte de uma equipe esportiva interescolar do Distrito têm de aderir ao
mandato de vacinação para estudantes atletas do Distrito?
Sim. Todos os estudantes atletas de equipes do Distrito precisam estar totalmente vacinados. Apresente
a comprovação de vacinação contra COVID-19 diretamente ao seu treinador.
Estudantes isentos por motivos médicos ou religiosos terão de fazer testes de COVID-19 duas vezes por
semana.
O que significa não vacinado, parcialmente vacinado e totalmente vacinado contra COVID-19?
Não vacinado: um indivíduo que não tomou nenhuma dose de uma vacina contra COVID-19.
Parcialmente vacinado: um indivíduo que tomou uma dose ou que tomou a segunda dose mas ainda não
se passaram 14 dias desde a administração da segunda dose. Para os fins deste mandato, esse
indivíduo precisa cumprir as exigências de um indivíduo não vacinado.
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Totalmente vacinado: um indivíduo que tomou a segunda dose de uma vacinas de 2 doses e passaramse 14 dias desde a administração da segunda dose ou que tomou uma dose de uma vacina contra
COVID-19 de dose única e passaram-se 14 dias desde a administração dessa dose.
Os estudantes totalmente vacinados continuarão a ser obrigados a cumprir outras estratégias de
mitigação da COVID-19 que estejam em vigor, como uso de máscaras, lavagem das mãos e
distanciamento social, quando aplicável.
Como faculdades e universidades estão respondendo aos mandatos de vacinação?
A vacinação contra COVID-19 para estudantes atletas maximiza a saúde e a segurança de toda a equipe
e garante a capacidade de se realizar temporadas esportivas seguras e bem-sucedidas minimizando o
impacto do cancelamento de treinos, jogos e, em última análise, das temporadas.
De acordo com publicações recentes, as 25 melhores faculdades e universidades do país exigem que
todos os seus estudantes estejam totalmente vacinados antes de frequentarem o campus. Encontre a
lista de todas as faculdades e universidades dos Estados Unidos que requerem vacinação contra
COVID-19 para matrícula AQUI
Com quem posso conversar se tiver dúvidas ou preocupações?
Um prestador de serviços de saúde ou a enfermaria da escola pode fornecer informações adicionais
sobre a vacinação.
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