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Pacote de Informações e
Recursos da COVID-19



Conecte-se. Busque Ajuda.

O NJ 211 oferece assistência ao vivo
gratuita, confidencial e multilíngue 24
horas por dia, todos os dias do ano.
Qualquer que seja o método que você
escolher para nos contatar, você estará se
comunicando com um especialista em
recursos comunitários com acesso a um
banco de dados de recursos com mais de
7.600 programas e serviços comunitários
que auxiliam as pessoas que precisam de
ajuda com as necessidades mais básicas
da vida como: alimentação, serviços
públicos, moradia acessível, assistência
para aluguel, saúde mental e física,
distúrbios de uso de substâncias, cuidado
infantil, necessidades da terceira idade,
assistência jurídica, transporte, serviços
para deficientes e muito mais.



Atualizações relacionadas à COVID-19
Isolamento e quarentena: Visite
bit.ly/nj211covidcalc para acessar a
calculadora de isolamento e quarentena, que
lhe permite determinar seus próximos passos
uma vez que tenha sido exposto a alguém que
tenha testado positivo. 

Reforços e vacinas: As pessoas com 12 anos
ou mais já podem obter uma dose de reforço
bivalente para COVID-19, que deve ser
recebida dois meses após sua mais recente
série de reforço ou série primária. Estes
reforços atualizados para a COVID-19
oferecem proteções mais fortes contra
doenças graves e morte devido a sub-
variantes da Omicron.  A vacina Novavax para
COVID-19 está disponível para pessoas com
12 anos ou mais. Mantenha-se atualizado
aqui bit.ly/covid19vacbooster

Não passe fome A moradia e o alto custo de vida em New
Jersey podem dificultar a entrada de
dinheiro suficiente para sua alimentação.
Existem programas projetados para
construir um futuro mais seguro e
sustentável para você e sua família, e as
cozinhas comunitárias e bancos de
alimentos em todo o estado podem
oferecer ajuda imediata. Comece com uma
visita ao bit.ly/nj211guidedfood e escolha
a partir das categorias de busca fornecidas
para encontrar o recurso que melhor se
adapte às suas necessidades.

http://bit.ly/nj211covidcalc
http://bit.ly/covid19vacbooster
http://bit.ly/nj211guidedfood


Transporte
NJ 211 oferece transporte
gratuito ou com desconto através
do Programa de Assistência ao
Transporte Ride United. Também
pode usar o programa Ride United
para testagem e vacinação contra
a COVID-19, consultas médicas,
emprego, acesso a alimentos,
serviços jurídicos, e muito mais.
Disque 2-1-1 para agendar uma
viagem. Visite bit.ly/nj211ride
para obter mais informações. 
Você pode procurar outras
opções de transporte digitando o
termo "transportation" em nosso
banco de dados online.

Assistência para serviços públicos
 Como linha direta da USF/LIHEAP de
New Jersey e como serviço
abrangente de informação e
encaminhamento para todas as
necessidades de saúde e serviços
humanos, estamos dedicados a
ajudar de todas as formas possíveis.
Você pode ser elegível para receber
ajuda para o pagamento das contas
de água e energia da sua casa. Saiba
mais sobre cada programa, requisitos
de elegibilidade, e como e onde
solicitá-los. Visite
bit.ly/nj211utilityhelp

http://bit.ly/nj211ride
http://bit.ly/nj211utilityhelp


Testagem COVID-19

Localizador de locais de teste
bit.ly/njcovidtest

Testes Gratuitos em Casa
bit.ly/njhometest

Testes Públicos Gratuitos
bit.ly/njpublictest

Siga-nos nas Redes Sociais

@nj211partnership @nj211partnership@nj211

https://bit.ly/njcovidtest
https://bit.ly/njhometest
https://bit.ly/njpublictest

