
Mais do que tudo, a pandemia da COVID-19 me inspirou a reflet ir sobre quem somos como 
uma organização - e o que a Beth Israel Lahey Health representa. Enfrentamos desafios após 
desafios por mais de um ano. Ao longo do caminho, todos vocês - nossa equipe - cuidaram de 
nossos pacientes e nossas comunidades com habilidade e compaixão, e vocês apoiaram uns 
aos outros. Vocês descobriram, inovaram e avançaram a ciência e a arte da medicina.

Conforme a intensidade e o fardo da pandemia (felizmente) diminuem, a nossa 
responsabilidade para com os nossos pacientes, as nossas comunidades e uns com os outros 
cont inua. E essas responsabilidades precisam guiar as decisões que tomamos como uma 
organização.

Como parte disso, estou compart ilhando esta mensagem de vídeo com vocês hoje para 
informá-los de que estamos nos preparando para exigir que a nossa equipe seja vacinada 
contra a COVID. Todos os funcionários também deverão ser vacinados contra a influenza ainda 
este ano.

Digo ?preparando para exigir? a vacinação contra a COVID-19, pois, como você deve saber, as 
vacinas atuais contra a COVID - que cerca de 85 por cento do nosso pessoal já receberam - 
são autorizadas sob Autorizações de Uso de Emergência, ou AUEs, pelo governo federal. 
Esperamos que essas AUEs sejam suspensas nas próximas semanas ou meses, e que as vacinas 
da COVID-19 sejam totalmente licenciadas pelo FDA ainda este ano.

Tendo em vista que alguns de nossos funcionários se sent iriam mais confortáveis em serem 
vacinados contra a COVID somente após a chancela da FDA às vacinas, não obrigaremos 
ninguém a tomá-las até que as AUE sejam suspensas. Depois que a AUE for suspensa, será 
mandatório que todos os funcionários sejam vacinados contra a COVID como condição de 
emprego. Claro, nós encorajamos fortemente a vacinação entre agora e até lá, se você ainda 
não foi vacinado.

As vacinas contra a gripe há muito foram aprovadas de forma permanente pelo FDA, e as 
vacinas obrigatórias contra a gripe para todos os funcionários são uma prát ica comum em 
muitos outros sistemas de saúde de Massachusetts há algum tempo.

Acredito fortemente que devemos esperar que nossa equipe - seja ela voltada para o trato de 
pacientes ou não - seja vacinada contra a COVID e influenza por três razões.

Primeiro, temos o dever de proteger nossos pacientes. Inst ituições de saúde como a nossa são 
únicas. Nossos pacientes contam conosco. Os cuidados que prestamos não são, na sua maioria, 
opcionais. Um subgrupo de nossos pacientes é imunocomprometido ou tem certas condições 
médicas subjacentes, como câncer, lúpus ou artrite reumatoide.

Para eles, essa pandemia está longe de terminar. Mesmo que eles tenham tomado todas as 
medidas possíveis para se proteger - vacinando-se ... usando máscaras ... - eles podem não 
estar totalmente protegidos. Eles se recorrem a nós ... eles confiam em nós ... para ajudar a 
salvar suas vidas ou melhorar sua qualidade de vida. E temos o dever e a responsabilidade de 
fazer tudo ao nosso alcance para protegê-los. 
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Acho que seria muito difícil para qualquer um de nós, seja individual ou colet ivamente como 
uma organização, nos olharmos no espelho sabendo que colocamos nossos pacientes em risco 
eos expusemos e potencialmente causamos danos ou morte que poderiam ser evitados. E 
podemos evitá-los.

Em segundo lugar, temos responsabilidades uns para com os outros - para com os nossos 
colegas, a grande maioria dos quais - cerca de 85% - tomou medidas para proteger a si e às 
suas famílias. Ao contrário de muitos outros setores, porém, a grande maioria de nossa equipe 
precisa estar fisicamente presente para fazer seu trabalho. Talvez não em um ambiente voltado 
para o trato de paciente, mas eles precisam vir t rabalhar. Nossa equipe, alguns dos quais 
também têm condições que comprometem o sistema imunológico, tem uma expectat iva 
razoável de que faremos tudo o que pudermos para protegê-los quando vierem. E isso inclui 
esperar que os colegas que trabalham ao lado deles também sejam vacinados.

Terceiro, somos uma organização baseada na arte e na ciência da saúde - e em dados. E os 
dados mostram que a vacinação é altamente eficaz e segura. Precisamos assumir a liderança, 
por nós mesmos e pelos que nos cercam, dando um exemplo para a comunidade em geral 
sobre o porquê de isso ser importante. Nossa equipe sofreu com o fardo de uma terrível 
pandemia. Muitas vezes ouvi de nosso pessoal que eles gostariam que os outros t ivessem 
assumido mais responsabilidade usando máscaras e se distanciando, para que não fôssemos 
sobrecarregados durante uma onda após a outra. Temos que mostrar o caminho para deixar 
claro o quão importante é assumir a responsabilidade pessoal e colet iva.

Mesmo que acreditemos nos direitos dos indivíduos de tomar suas próprias decisões, não 
podemos permit ir que esses direitos superem o potencial de que possamos transmit ir uma 
doença possivelmente letal a um paciente ou colega de trabalho. Na verdade, exigimos que 
certas coisas funcionassem aqui por muitos anos, com processos em vigor para buscar isenções 
médicas e religiosas. Exigimos comprovantes de vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola, 
por exemplo. E esses não são nem de longe tão comuns ou perigosos quanto o COVID-19 ou a 
influenza. Eu acredito também que é possível entender e acreditar que as pessoas são livres 
para tomar suas próprias decisões, mas que isso não seja necessariamente verdade em um local 
de trabalho que coloque outras pessoas em risco.

Olha, eu sei que tomar uma posição nem sempre é fácil, mas precisamos ter a coragem de 
liderar... pois sabemos que é o correto a se fazer e porque vale a pena.

Também sei que, como organização, temos mais trabalho a fazer para explicar o porquê de isso 
ser tão importante. Precisamos fazer tudo o que pudermos para conquistar a confiança 
daqueles que ainda hesitam. E nós iremos.

Sabemos que vocês terão perguntas, e desenvolvemos um conjunto de recursos para ajudar a 
responder a essas perguntas. E nas próximas semanas e meses, compart ilharemos mais 
informações sobre o que vem a seguir, especialmente quando o FDA licenciar pelo menos uma 
das vacinas contra a COVID.

Até então, saiba o quanto agradeço tudo o que vocês fazem - pelos nossos pacientes, por 
nossas comunidades e uns pelos outros.

Obrigado.
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