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Todos os aspectos da distribuição da vacina - inclusive o site, a central de atendimento, os materiais impressos, as pessoas
que trabalham nos locais de vacinação e as campanhas midiáticas - devem ser inclusivos para as pessoas residentes que
falem espanhol, português, crioulo haitiano, crioulo cabo-verdiano, vietnamita, khmer e mandarim, além de outros idiomas.
Profissionais de saúde e residentes de cor, assim como pessoas de contextos linguísticos diversos, devem se envolver na
produção de campanhas midiáticas de amplo alcance no estado.

IMELHORAR A ACESSIBILIDADE LINGUÍSTICA E A COMPETÊNCIA CULTURAL EM TODOS OS
ASPECTOS DE APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA VACINAÇÃO

A administração do Governador Baker prometeu essa alocação adicional de
vacinas para as comunidades mais afetadas pela COVID-19, mas não cumpriu a
promessa. Essa ação deve ser implementada imediatamente, e deve ser definida
pelo código postal das pessoas residentes que receberão a vacina, não pelo local
da clínica. Essas alocações adicionais devem estar disponíveis em todas as regiões
do estado, e devem ser distribuídas por meio de parcerias com as organizações
comunitárias e os programas de vacinação móveis, assim como de outros
métodos.

IMPLEMENTAR IMEDIATAMENTE O PROMETIDO
DIRECIONAMENTO DE 20% DAS DOSES ADICIONAIS PARA AS
COMUNIDADES MAIS AFETADAS

As experiências históricas e contemporâneas de racismo e discriminação levaram
a um alto nível de desconfiança nas comunidades de pessoas negras, latinas
(LatinX), imigrantes e de baixa renda, e pessoas presas. Os recursos devem ser
direcionados imediatamente a organizações comunitárias de confiança dessas
comunidades para envolver os residentes, fornecer informações precisas e
resolver assuntos que precisam de atenção. Essas organizações têm vínculos de
confiança e sabem como auxiliar e envolver-se com as pessoas residentes de
maneira eficaz.

DIRECIONAR 10 MILHÕES DE DÓLARES A ORGANIZAÇÕES
COMUNITÁRIAS CONFIÁVEIS DE APOIO A E ENVOLVIMENTO
COM COMUNIDADES DE COR

DESIGNAR UM CZAR DE VACINAÇÃO COM AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE PARA
TRATAR DAS DESIGUALDADES DE VACINAÇÃO

O Governador Baker deve designar, imediatamente, um(a) diretor(a) de nível sênior para a campanha de apoio à vacinação
igualitária contra a COVID-19, cujo único foco deverá ser a eliminação das desigualdades nas taxas de vacinação contra a
COVID-19, que são baseadas em racismo e discriminação, na falta de confiança no governo e no acesso diferenciado a
informações, transporte e outros recursos.

ESTABELECER METAS CLARAS E ACOMPANHAR OS INDICADORES
DE VACINAÇÃO QUE REFLETEM O IMPACTO DESPROPORCIONAL
EM PESSOAS RESIDENTES NEGRAS E LATINAS (LATINX)

As pessoas residentes negras e latinas (LatinX) têm sido desproporcionalmente afetadas pela COVID-19, mas estão sendo
vacinadas em uma proporção muito menor do que as pessoas residentes brancas. Para mudar isso, a administração do
Governo Baker deve estabelecer e acompanhar metas claras para fornecer vacinas que reflitam a proporção de
hospitalizações de cada grupo racial - o que significa pelo menos 10% e 15% de doses para pessoas residentes negras e latinas
(LatinX), respectivamente - acima da parcela que representam da população. Até o momento, as taxas de vacinação das
pessoas residentes latinas (LatinX) e negras têm sido assustadoramente baixas, de apenas 3,9% e 5,1%, respectivamente. Para
transparência, os dados brutos anonimizados devem ficar disponíveis para análise da sociedade, sob fortes medidas de
proteção da privacidade.

Vaccine
 EquityNOW!

Vaccine
 EquityNOW! Demandas para o

governador Baker
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MEMBROS DA COALIZÃO:

ACLU of MA
Black Boston COVID-19 Coalition
Black Economic Council of MA
Immigrants Assistance Center
Jetpac Resource Center
King Boston
La Colaborativa
Lawyers for Civil Rights
MA Immigrant Collaborative
MA Immigrant & Refugee Advocacy
Coalition
MA Public Health Association
NAACP, New Bedford Chapter
NAACP, New England Area
Conference
The Somerville Mayor's Office
Southeast Asian Coalition of Central
MA
Union of Minority Neighborhoods
The Welcoming Project
Worcerster Together Coalition


