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Comunicado do DHS sobre igualdade de acesso às Vacinas contra a Covid-19 e Locais de        
Distribuição de Vacinas 

O DHS e seus parceiros do governo federal apoiam plenamente a igualdade de acesso às vacinas 
contra a Covid-19 e locais de distribuição de vacinas para imigrantes indocumentados. É 
indispensável para a ética e saúde pública garantir que todos os indivíduos que residem nos Estados 
Unidos tenham acesso à vacina. O DHS incentiva todos os indivíduos, independentemente do 
status imigratório, a receberem a vacina contra a Covid-19, uma vez qualificados sob as diretrizes 
de distribuição local. 

O DHS desempenha sua missão, incluindo todas as áreas dentro de seu plano de resposta à Covid-
19, sem discriminação por raça, etnia, nacionalidade ou outra classe protegida, e em conformidade 
com a lei e as normas. Além disso, o DHS apoia a distribuição igualitária e eficiente da vacina 
contra a Covid-19 para todas as populações, incluindo comunidades historicamente desamparadas. 

Para ter acesso às comunidades carentes e rurais, a Agência Federal de Gestão de Emergências 
(FEMA), em colaboração com parceiros federais, coordenará os esforços para estabelecer e apoiar 
instalações fixas, locais de vacinação pop-up ou temporária, e clínicas de vacinação itinerante. A 
Polícia de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA 
(CBP) não realizarão operações de fiscalização em locais ou clínicas de distribuição de vacinas ou 
nas proximidades. Conforme a política de longa data do ICE sobre locais vulneráveis, o ICE não 
realiza e não realizará operações de fiscalização em ou perto de unidades de saúde, tais como 
hospitais, consultórios médicos, clínicas de saúde credenciadas e instalações de atendimento 
emergencial ou urgente, exceto nas circunstâncias mais extraordinárias. 

O DHS está empenhado em garantir que cada indivíduo que precise da vacina possa recebê-
la, independentemente de seu status imigratório. 


