
Carta aos responsáveis com informações sobre a vacinação 
 

 
(Informações adicionais estão disponíveis em regiscollege.edu/covid19) 

 
Visão geral 
 

 Todas as pessoas que moram, estudam ou trabalham no campus Weston devem estar 
totalmente vacinadas contra a COVID-19 até segunda-feira, 16 de agosto de 2021. 
 

 As vacinas contra a COVID-19 são um componente crítico para o nosso retorno à 
normalidade pré-pandêmica. A saúde e o bem-estar de nossa comunidade ainda são 
uma prioridade, e esta decisão é orientada por agências de saúde pública locais e 
estaduais, especialistas médicos e nossa Equipe de Resposta à COVID-19. 

 

 As vacinas são eficazes na redução do risco de doenças graves, hospitalização e morte 
devido ao vírus. A disseminação viral será significativamente limitada quando a maioria 
da população for vacinada. 

 

 Todas as vacinas contra a COVID-19 atualmente disponíveis nos Estados Unidos são 
consideradas seguras e eficazes na prevenção da COVID-19.  

 

 Os alunos só serão obrigados a compartilhar as informações necessárias para 
determinar o status de vacinação ou de dispensa. 

 

 Os alunos sem documentação de vacinação válida ou motivos válidos para a dispensa 
(motivação religiosa ou médica) serão considerados não aderentes à política de 
vacinação contra a COVID-19 da universidade. Eles não terão permissão para estudar 
presencialmente no Campus Weston e podem ser impedidos de participar de qualquer 
estágio clínico externo obrigatório. As opções remotas para o progresso acadêmico 
serão extremamente limitadas. 

 

 Os responsáveis devem entrar em contato com um membro da equipe de Assuntos 
Estudantis (student.affairs@regiscollege.edu) que poderá compartilhar recursos e 
informações adicionais. 

 
Upload das informações sobre a vacinação 
 

 Os alunos enviarão suas informações de vacinação em duas plataformas: 
o Coverified: Um aplicativo móvel onde farão o upload da data da vacina final 

contra a COVID-19 e uma foto da carteira de vacinação; 
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o CastleBranch: Parte de todo o envio de registros de saúde e vacinação para o 
início do novo ano letivo. 

 
 
Cronograma recomendado da vacinação contra a COVID-19 
 

 As pessoas serão consideradas totalmente vacinadas: 
o Duas semanas após a segunda dose em uma série de duas doses, como as vacinas da 

Pfizer ou Moderna, ou 
o Duas semanas após uma vacina de dose única, como a vacina Janssen da Johnson e 

Johnson. 
  

 A 1a dose é necessária: 
o Até 5 de julho (Moderna); 
o Até 12 de julho (Pfizer). 

 

 A 2a dose é necessária: 
o Até 2 de agosto (ou a dose única de Johnson & Johnson). 

 

 Totalmente vacinado:  
o Até 16 de agosto (duas semanas a partir da última dose). 

 
 
Dispensas 
 

 Os alunos que possuem uma condição médica qualificada, deficiência ou que se 
recusam com base em crenças, práticas ou observâncias religiosas genuínas podem ser 
dispensados dos requisitos de vacinação contra a COVID-19 enquanto aguardam o 
preenchimento e revisão do envio do formulário de dispensa. 

 

 Os formulários para dispensas por motivos religiosos e médicos estão disponíveis no site 
da Regis College, na seção referente às informações sobre a COVID-19. 


