
 

Estamos trabalhando para 
ajudá-lo em uma emergência. 
Poderemos fornecer-lhe as 
informações de que precisará 
se houver uma emergência. 

Estamos localizados em: 

 

 

Nosso número de telefone: 

  

O seu local de distribuição 
em massa é: 

 

 

Esse local atende estas 
cidades: 

 

O que esperar em uma 
emergência de distribuição 

em massa 

Tel: 860-509-8000 
www.ct.gov/dph 

Estado de  
Connecticut 

 
 

O Departamento de Saúde Pública de 
Connecticut e o seu departamento local de saúde 
estão trabalhando para garantir a sua segurança 
durante uma emergência. Você também deve 
fazer a sua parte para se preparar e preparar a 
sua família para uma emergência. 

  

Para obter mais informações sobre distribuição 
em massa e preparo para uma emergência, visite 
estes websites: 

Departamento de Saúde Pública 
http://www.ct.gov/dph 
 

Departamento de Emergência, 
Administração e Segurança Nacional 
http://www.ct.gov/demhs 

Centros de Controle e Prevenção de Doenças 
 

http://emergency.cdc.gov/preparedness/ 
 

Se estiver interessado em ajudar, entre em 
contato com o seu departamento local de saúde. 

 

 

 

FAÇA A SUA PARTE! 

Phone: 860-509-8000 
www.ct.gov/dph 

410 Capitol Avenue 
Hartford, CT  06134-0308 



O que é distribuição em 
massa? 

 Distribuição em 
massa é quando 
um medicamento é 
dado a muitas 
pessoas ao mesmo 
tempo, para 
protegê-las contra 
uma doença. Na 
distribuição em 
massa, você será 
orientado a ir a um 

local perto da sua casa para pegar um 
medicamento. Em alguns casos, pedirão 
que compareça sozinho; em outros casos, 
pode ser que lhe digam para trazer a sua 
família. 

Haverá anúncios na televisão, rádio ou 
jornal se tiver que fazer isso e quando 
terá que fazê-lo.  

É importante que você faça a sua parte 
para estar preparado: 

• Entre em contato com o departamento 
de saúde de sua cidade para saber onde 
é o local de distribuição em massa.  

• Mantenha essa informação à mão para 
que saiba onde é, no caso de uma 
emergência. 

• Tenha um plano para si próprio e para 
a sua família em caso de uma 
emergência. 

O que posso esperar em um centro de distribuição em massa? 

O centro de distribuição em massa é um local 
onde ocorrerá uma distribuição rápida de 
medicamentos para muitas pessoas. Os locais de 
distribuição em massa também são chamados de 
“pontos de distribuição”, ou PODs (points of 
distribution). Existem mais de 70 locais de 
distribuição em massa em Connecticut.  

Quando chegar ao local de 
distribuição em massa, você 
terá que aguardar numa fila, 
portanto use roupas e 
sapatos confortáveis. Preste 

atenção ao que dizem as pessoas que trabalham lá, 
para que saiba o que fazer.  

Se lhe disseram para vir sozinho, você deverá 
saber as informações médicas da sua família. 
Escreva as informações antecipadamente, para tê-
las prontas. Você deveria saber: 

• as alergias que você ou membros da sua família 

têm; 

• os medicamentos que você ou membros da sua 

família estão tomando;  

• as doenças sérias que você ou membros da sua 

família têm; e 

• se tiver filhos, a idade e o peso deles. 

Depois de receber o medicamento e ir para casa, 
ouça o noticiário local para se informar sobre a 
emergência e qualquer outra coisa que precise 
fazer. 

O que vou receber no local de 
distribuição em massa? 

• Medicamento (comprimidos, 

injeções) que você precise. 

• Informações sobre o 

medicamento    , tais como 
efeitos colaterais, e como tomá-lo. 
Onde se encontra o local de 

distribuição em massa mais próximo de 
mim? 

• Telefone para o departamento local de saúde 

para saber onde fica o estabelecimento local 
de distribuição em massa. 

• Os locais de distribuição em massa não serão 

em hospitais ou clínicas, e pode ser que sejam 
em uma escola ou centro de convenções. 

• Ouça o noticiário local para saber quando os 

locais de distribuição em massa estarão 
abertos. 

O que preciso levar para um local de 
distribuição em massa? 

• Documento de identidade com foto. 

• Informações médicas, incluindo quaisquer 

alergias, doenças sérias ou medicamentos que 
esteja tomando. 

• Se tiver filhos, a idade e o peso deles. 
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