For free

vaccinations:

COVID-19

Visit

VACCINATION FACTS
sccfreevax.org or

call 408-970-2000

The County Health System and
other providers offer free
vaccinations all over the County,
including weekends and
evenings.
*Translations and hearing and speech
services are provided.

You cannot catch COVID-19 from the vaccine.

You may have side effects from the vaccine, but

these are normal and short-term. Effects from

COVID could have severe and long term impacts to

your heart, lungs, brain, and more.

in-home vaccination
The vaccine protects expectant mothers and

is available:

To see if you qualify, visit:

their unborn babies. There is no evidence that the

vaccine will affect fertility in women or men.

SCCVaxAtHome.org

408-970-2818

Many healthy and strong people have contracted

COVID. According to experts, the vaccine will give

For COVID

Assistance:

you increased protection even if you have

already contracted COVID. You can get it twice!

call 408-809-2124
The Delta variant is still active in California.

we can help you:
Data shows that this variant haS a higher

- Make appointments for
vaccinations
- Arrange transportation
- Navigate safety net
services including:
- Unemployment
insurance
- Medical insurance
- Rental assistance
- Food resources
- Connect with legal aid

infection rate than original COVID.

Getting vaccinated does not affect your

immigration status. You will NOT be asked

questions about your citizenship.

Information provided by the Santa Clara County Public Health Department.

In partnership with:

Hours of service: M-F 9am-7pm

*Support is available in multiple languages

Made possible through CDBG funding through support from the City of San José.

PARA VACINAR

DADOS SOBRE

GRATUITAMENTE

visite:
sccfreevax.org ou

A VACINA COVID-19

chame 408-970-2000

O Sistema de Saúde do Condado
e outros fornecedores oferecem
vacinas gratuitas em todo o
Concelho, incluindo fins de
semana e noites.
*São fornecidas traduções e serviços de
audição e fala.

NÃO PODE SER

CONTAMINADO

por levar a vacina de

COVID-19.

É posSÍvel que tenha efeitos segundÁrios pela

vacina, mas estes sÃo normais e de curto prazo. 0s

efeitos de COVID podem ter impactos severos e a

largo prazo no seu coraÇÃO, pulmÕes, cÉrebro E

mAIS.

Vacinação no domicílio

está disponível:
A VACINA PROTEGE As MUlheRES GRÁVIDAS E A SeUS

Para ver se se qualifica, visite:
SCCVaxAtHome.org

BEBÊS POR NAsCER. NÃO À EVIDÊNCIA DE QUE A VACiNA

AFETE A FERTalidade Em MUlheres e homens.

408-970-2818
MUitas pessoas saudavÉis e fortes tÊm contraÍdo o

Para assistência

covid:

chame 408-809-2124

PODEMOS AJUDAR:

- Marcação de consultas para
vacinação
- Organizar o transporte
- Navegar na rede de segurança
Serviços, incluindo:
- Desemprego seguro
- Seguro médico
- Assistência ao arrendamento
- Recursos alimentares
Conecte-se com o apoio judiciário

covid. SEGundo os especialistas, a vacina dÁ uma

grande proteÇÃo contra o COVID.

Podes ser

contaminado duas vezes!

O VARIANTE DELTA ESTÁ ATIVA Na CALIFORNIA. Os dados

mostram que ESTe VARIANTE É mais contagioso quE a

COVID ORIGINAL.

VACinarse

nÃo AFETA SeU ESTADO DE IMIGRAÇÃo. NÃO

lhe perguntaram SOBRE a SUa CIDADÂniA.

Informacão proporcionada pelo Departamento de Saúde Pública do Condado de Santa Clara.

In partnership with:

Horas de serviço:

Segunda-sexta 9h-19h

*O suporte está disponível em vários idiomas

Made possible through CDBG funding through support from the City of San José.

