
Assunto: Marque as datas: Quatro vacinas estarão disponíveis para estudantes nas clínicas de 
atendimento do HCPS. 
  
O HCPS e o Departamento de Saúde da Virgínia estão unindo forças trazendo uma nova oferta 
importante para proteger nossos alunos do ensino fundamental e médio: clínicas de vacinação durante 
o verão. 
  
Para sua conveniência, o HCPS e o VDH conduzirão vacinação em três de nossas escolas de ensino médio 
(middle schools) para vacinar todos os alunos com 12 anos ou mais contra o COVID-19, e também 
contra o tétano, difteria, coqueluche, HPV e vírus meningocócico. (As vacinas contra o vírus 
meningocócico e TDaP são obrigatórias para os alunos que entram na sétima série. A vacina contra o 
vírus meningocócica é necessária para os alunos que entram na 12ª série. As vacinas contra HPV e 
COVID são oferecidas como uma conveniência, mas não são exigidas na escola.) 
  
Os alunos podem receber até quatro vacinas de uma vez (ou em duas etapas ), sem necessidade de 
consulta e sem custo! 
  
O que: Clínicas de vacinação completas durante o verão pelo HCPS e VDH 
Quem: alunos com 12 anos ou mais 
Quando e onde: 

• Quarta-feira, 30 de Junho (das 9h às 11h) 
o Brookland Middle School (9200 Lydell Drive, Henrico, Va.)  
o Tuckahoe Middle School (9000 Three Chopt Road, Henrico, Va.) 

• Quarta-feira, 7 de Julho (das 9h às 11h) 
o Elko Middle School (5901 Elko Road, Sandston, Va.) 

• Quarta-feira, 21 de Julho (das 9h às 11h) 
o Brookland Middle School (9200 Lydell Drive, Henrico, Va.)  
o Tuckahoe Middle School (9000 Three Chopt Road, Henrico, Va.) 

• Quarta-feira, 28 de Julho (das 9h às 11h) 
o Elko Middle School (5901 Elko Road, Sandston, Va.) 

  
Quais vacinas estão disponíveis? Os alunos podem receber qualquer uma ou todas as quatro vacinas 
disponíveis sem nenhum custo, com permissão dos pais / responsáveis: 

• TDaP (obrigatório para alunos do sétimo ano) 
• Meningocócico (necessário para alunos da sétima e 12ª séries ) 
• HPV (oferecido como uma conveniência para nossos alunos e famílias) 
• COVID-19 (oferecido como uma conveniência para nossos alunos e famílias) 

  
O que mais eu preciso saber? 
Os pais ou responsáveis precisarão assinar formulários de consentimento para que os alunos sejam 
vacinados. Os formulários estarão disponíveis para preenchimento quando você comparecer para as 
vacinas. Se desejar preenchê-los com antecedência, os formulários estão disponíveis online nesta 
página. Cópias impressas também estarão disponíveis com antecedência em qualquer escola de ensino 
fundamental (middle school) ou médio (high school) começando na próxima semana. Os formulários 
preenchidos com antecedência podem ser enviados por fax para 804-343-6555, por e-mail para 
healthplan@henrico.k12.va.us ou trazidos com você para a clínica de vacinação. Todos os alunos 
vacinados devem ter o termo de consentimento assinado com eles ou em arquivo (se enviado com 
antecedência) no momento da vacinação.   



 E se eu tiver perguntas? 
Ligue para os Serviços de Saúde Escolar do HCPS pelo telefone 804-343-6504 durante o horário 
comercial normal (de Segunda a Quinta, das 7h às 17h) ou envie um e-mail para 
healthplan@henrico.k12.va.us. Você também pode entrar em contato com seu médico. 
  
O novo ano escolar chegará antes que você perceba. Juntos, podemos manter nossos filhos seguros! 
  
Escolas Públicas do Henrico County 
  
Leia esta postagem online https://henricoschools.us/2021/06/25/save-the-dates-four-student-vaccines-
available-at-hcps-walk-in-clinics/ 
 


