Chích Ngừa COVID-19 ở
Quận King
Hiện đã có vắc-xin an toàn và hiệu quả để bảo vệ cộng đồng khỏi COVID-19.
Vắc-xin COVID-19 miễn phí cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng bảo hiểm y tế, quốc
tịch hay nhập cư . Vắc-xin sẽ được chi trả bởi Medicare, Medicaid và các bảo hiểm tư
nhân, và cả cho những người không có bảo hiểm. Bác sĩ hay phòng khám sức khỏe của
quý vị sẽ không được tính tiền chi phí thăm khám nếu quý vị chỉ tới đó để tiêm vắc-xin.
Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ y tế về số lượng liều vắc-xin mà quý vị cần. Để có hiệu
quả đầy đủ, vắc-xin Moderna và Pfizer cần được chích hai liều, cách nhau ba đến bốn
tuần, trong khi Johnson & Johnson chỉ yêu cầu một liều.
Vắc-xin COVID-19 an toàn và vô cùng hiệu quả. Tất cả các vắc-xin COVID-19 đều phải
trải qua quá trình kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt trước khi được phép sử dụng. The
U.S. Food and Drug Administration (FDA, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm
Hoa Kỳ) đã cho phép sử dụng vắc-xin này trong trường hợp khẩn cấp và không tìm thấy
mối lo ngại nghiêm trọng nào về tính an toàn của vắc-xin. Các chuyên gia độc lập khẳng
định vắc-xin đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả cao.
Quý vị có thể có phản ứng phụ. Giống như các loại vắc-xin thông thường khác, quý vị có
thể bị đau cánh tay, sốt, nhức đầu hoặc mệt mỏi sau khi tiêm vắc-xin. Đây là những dấu
hiệu cho thấy hệ thống miễn dịch của cơ thể quý vị đang phát triển sức đề kháng chống
lại bệnh.
Giữ an toàn cho nhau sau khi chích ngừa. Mặc dù vắc-xin sẽ ngăn hầu hết moi người
khỏi bị bệnh, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu xem khả năng vắc-xin ngăn chặn sự lây lan của
COVID-19 tốt như thế nào. Hãy tiếp tục đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác
sáu feet (hai mét) và làm theo chỉ dẫn của CDC cho những người đã được chích ngừa
đầy đủ: bit.ly/vietnamese-fully-vaccinated

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÍCH VẮC-XIN
Lúc đầu, nguồn cung cấp vắc-xin COVID-19 sẽ bị hạn chế trên toàn tiểu bang và toàn
quốc. Trước tiên, vắc-xin sẽ được chích cho các nhóm dân số cụ thể có nguy cơ cao
nhất, chẳng hạn như nhân viên y tế, người trung niên và người cao tuổi, và dân cư ở
những khu vực tụ điểm đông đúc.
Từ ngày 15 tháng 4 năm 2021, tất cả những ai từ 16 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện để
được chích ngừa vắc-xin.
Nguồn cung cấp vắc-xin và số lượng buổi hẹn chích ngừa hiện đang còn ít. Nhiều người
sẽ được chích ngừa khi nguồn cung vắc-xin tăng lên. Cuối cùng thì tất cả những ai
muốn tiêm vắc-xin đều có thể nhận được.
Đặt lịch hẹn chích ngừa
Các lựa chọn để đặt lịch hẹn chích ngừa nếu quý vị đủ điều kiện chích ngừa:
1) Gọi cho văn phòng bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị để xem họ
có đặt lịch hẹn chích ngừa không.
2) Sử dụng công cụ Tìm Kiếm Vắc-xin của tiểu bang Washington (chọn ngôn ngữ ở
danh sách kéo xuống ở góc phía trên bên phải ): VaccineLocator.doh.wa.gov
3) Cần hỗ trợ đặt lịch hẹn chích ngừa qua điện thoại? Xin vui lòng gọi Trung Tâm
Hỗ Trợ COVID-19 của quận King bất kể ngày nào từ 8h sáng tới 7h tối theo số
206-477-3977. Có dịch vụ phiên dịch – hãy nói ngôn ngữ mà quý vị cần hỗ trợ
khi được nối máy.
Để có thêm thông tin về những ai được chích ngừa và làm thế nào để chích ngừa xin
vui lòng đọc trang web: kingcounty.gov/covid/vaccine/vietnamese

DI CHUYỂN TỚI BUỔI HẸN CHÍCH NGỪA
• Để được hỗ trợ qua điện thoại, xin gọi Đường Dây Hỗ Trợ Sắp Xếp Phương Tiện
Di Chuyển để Chích Ngừa Vắc-xin tại 425-943-6706, thứ Hai – thứ Sáu, 8h30
sáng – 4h00 chiều. Bấm số 5 để dùng dịch vụ phiên dịch. Quý vị cũng có thể để
lại thư thoại và chờ cuộc gọi lại.
• Để yêu cầu phương tiện di chuyển cho nhiều người, xin truy cập bit.ly/vaxride
(chỉ có tiếng Anh).
• Để tìm hiểm thêm về phương tiện di chuyển cho người lớn tuổi, người khuyết
tật, người nhận lợi ích Medicaid và cựu chiến binh, xin truy cập
FindARide.org/COVID

