
Sarampo
O sarampo pode ser perigoso, especialmente 
para as crianças. Proteja o seu filho com a 
vacina tríplice contra sarampo, caxumba e 
rubéola. 

FEBREFEBRE
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Imunização

Sintomas: Ligue para seu provedor de saúde se você ou o seu 
filho estiver com sintomas - e fique em casa e evite receber 
visitas até ver o seu médico. 

PELE IRRITADA, PELE IRRITADA, 
OLHOS OLHOS 

AVERMELHADOSAVERMELHADOS

CORIZA, CORIZA, 
TOSSETOSSE
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Prevençãodo Sarampo. 
Há um surto de sarampo na região central de Ohio. Proteja sua família 
contra o sarampo, a caxumba e a rubéola com a vacina tríplice. 

Receba a vacina tríplice em: 
• Seu provedor de saúde
• Columbus Public Health - (614) 645-8180
• Franklin County Public Health - (614) 525-3719
• Heart of Ohio Family Health Centers - (614) 235-5555
• Lower Lights Christian Health Center - (614) 274-1455
• Lutheran Social Services (Faith Mission Health Center) - (614) 224-6617
• Nationwide Children’s Hospital Primary Care Centers - (614) 722-6200
• PrimaryOne Health Centers - (614) 645-5500
• Southeast Healthcare Services - (614) 225-0990
• Uma farmácia ou clínica em loja de conveniência (como por exemplo 

Walmart, CVS, etc.)

Mais informação nos sites 
columbus.gov/measles 
e myfcph.org/measles.
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