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Eileen Kolodny, MSN RN-BC, administra a primeira dose da vacina COVID-19 

ao Cardeal Seán O'Malley. Foto: St. Elizabeth's Medical Center 
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O cardeal Seán P. O’Malley recebeu a primeira de duas doses da vacina Moderna 

aprovada para COVID-19. O cardeal recebeu a primeira dose no dia 24 de 

dezembro de 2020 no Hospital St. Elizabeth em Brighton, MA. A segunda dose 

está programada para ser administrada no final de janeiro de 2021 no mesmo 

hospital. O cardeal Seán, de 76 anos, espera demonstrar que a vacina é segura e 

deseja encorajar as pessoas a serem vacinadas quando for possível. 

Esta vacina foi aprovada para ser recibida por Católicos. Para mais informações, 

por favor clique aqui 

DECLARAÇÃO DO CARDEAL: 

“Sou grato ao Dr. Joseph Weinstein, Médico Chefe Executivo da Steward Health 

Care Network, quem notou que eu qualificava para a vacina contra o COVID, e 

graciosamente se ofereceu para facilitar minha inoculação no Hospital St. Elizabeth. 

Com o reconhecimento da importância de que todas as pessoas sejam vacinadas 

quando for possível, fiquei muito feliz em receber este convite. Ao chegar ao 

Hospital St. Elizabeth, fui acolhido pelo Sr. James Terwilliger, presidente do 

Hospital St. Elizabeth's, que é um dos hospitais dentro do Netowrk do Steward 

Health Care na Arquidiocese, e a Capelã Elizabeth Goeke, Diretora de Assistência 

Espiritual. Neste Hospital,  o processo de vacinação é dirigido e supervisionado por 

enfermeiras e uma equipe médica altamente qualificada. Agradeço por ter sido 

escolhido para receber esta vacina e encorajo todas as pessoas a se vacinarem 

conforme a oportunidade se apresente, sendo isso uma importante ação de cuidado 

e preocupação com nossos entes queridos, nossas comunidades e nosso país. Com 

a ajuda de Deus e com o excelente atendimento médico prestado no Hospital St. 

Elizabeth e em muitos outros hospitais, vamos conseguir superar e seguir adiante 

desta pandemia. ” 

 

 

 

Salwa Elarabi, RPh, BCPS, revisa as informações pós-vacinação com o Cardeal. 

Crédito da foto: Centro Médico St. Elizabeth. 

 

https://www.usccb.org/resources/memo-to-bishops-on-vaccines-for-covid-19.pdf


 

 

O cardeal O'Malley oferece sua bênção à clínica de vacinas e à equipe médica do 

Hospital St. Elizabeth's Medial Center. Crédito da foto: Centro Médico St. 

Elizabeth. 

 

 


