Các câu hỏi thường gặp về chích ngừa vắc-xin COVID-19 tại nhà
Cập Nhật Ngày 7 Tháng 7 Năm 2022

Ai đủ điều kiện để được chích ngừa tại nhà?
Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên mà:
● Đủ điều kiện để tiêm một loạt vắc-xin chính hoặc liều tăng cường và
● Bị thương tích, khuyết tật phát triển, có tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc y tế gây khó khăn
cho việc rời khỏi nhà.
Các cuộc hẹn chích ngừa tại nhà có số lượng giới hạn. Những cá nhân gặp nhiều khó khăn nhất nếu
phải rời khỏi nhà của họ để nhận vắc-xin sẽ được ưu tiên.

Tôi không có phương tiện đi lại để đến văn phòng bác sĩ hoặc phòng khám. Tôi có đủ điều
kiện để được chích ngừa tại nhà không?
Chỉ riêng với các rào cản về phương tiện di chuyển thì quý vị không đủ điều kiện để được chích ngừa
tại nhà. Nếu quý vị sống ở Quận King, có nhiều dịch vụ miễn phí có sẵn để đưa quý vị đến cuộc hẹn.
Để biết thêm thông tin, xin truy cập kingcounty.gov/vaccine/vietnamese.
Để sắp xếp phương tiện đi lại, hãy truy cập www.findaride.org. Để được hỗ trợ qua điện thoại hoặc
nhận dịch vụ thông dịch, hãy gọi 425-943-6760, từ Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều và
nhấn phím 5 để được hỗ trợ ngôn ngữ.

Làm thế nào tôi có thể yêu cầu một cuộc hẹn chích ngừa tại nhà?
Hãy gọi cho Tổng đài COVID-19 của Quận King theo số 206-477-3977 từ 8h sáng - 5h tối mỗi ngày,
theo giờ PST (múi giờ Thái Bình Dương). Dịch vụ thông dịch có sẵn; hãy nói ngôn ngữ quý vị muốn sử
dụng khi cuộc gọi được kết nối. quý vị sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận rằng quý vị đủ điều
kiện để chích ngừa tại nhà hay không.
Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ được yêu cầu cho phép bằng lời nói cho việc chích ngừa. Các thành viên
gia đình và người chăm sóc có thể thay mặt cho những người khác gọi điện để đặt hẹn. Nếu quý vị đủ
tiêu chuẩn để chích ngừa tại nhà, quý vị sẽ nhận được cuộc gọi từ đội chích ngừa lưu động để đặt
hẹn. Xin lưu ý rằng do nhu cầu cao, có thể mất vài tuần trước khi cuộc hẹn của quý vị được đặt lịch.

Đơn vị nào đang cung cấp dịch vụ chích ngừa tại nhà?
Sở Y Tế Công Cộng đang hợp tác với các sở cứu hỏa địa phương, các hiệu thuốc và các nhà cung cấp
dịch vụ y tế tại nhà để cung cấp dịch vụ chích ngừa tại nhà.
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Những người khác trong nhà tôi có thể được chích ngừa cùng lúc không?
Được. Khi đội tiêm chủng đến nhà của quý vị, họ có thể chích ngừa cho bất kỳ ai đang ở trong nhà quý
vị. Liều vắc-xin tăng cường sẽ được tiêm cho bất kỳ ai đủ điều kiện (xem
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html). Nếu quý vị biết sẽ
có những người khác trong nhà cần được chích ngừa, xin vui lòng đề cập điều này khi quý vị gọi điện
để làm hẹn.

Tôi nên mong đợi điều gì vào buổi hẹn chích ngừa tại nhà?
Một nhóm gồm hai hoặc ba người sẽ đến nhà quý vị. Họ cũng có thể chích ngừa cho bất kỳ ai khác
trong nhà quý vị từ 18 tuổi trở lên. Họ sẽ ở lại với quý vị trong 15-30 phút sau khi chích để theo dõi
bất kỳ phản ứng dị ứng hiếm gặp nào mà quý vị có thể mắc phải.
Vui lòng thực hiện một số bước để đảm bảo một môi trường an toàn và thoải mái cho mọi người:
● Hãy chắc chắn rằng mọi người trong nhà của quý vị đeo khẩu trang trừ khi họ không thể vì lý
do sức khỏe.
● Khi có thể, hãy giãn cách xã hội. Nếu quý vị không được chích ngừa, hãy đứng cách xa các
thành viên của nhóm chích ngừa lưu động 6 feet.
● Mặc áo phông hoặc áo sơ mi ngắn tay.
● Không cho vật nuôi ra vào khu vực diễn ra chích ngừa.

Tôi có thể ở trên giường hoặc phòng ngủ của mình trong khi chích ngừa không?
Có, quý vị có thể chích ngừa trong khu vực mà quý vị thoải mái nhất trong nhà, bao gồm cả giường
hoặc phòng ngủ của quý vị.

Các dịch vụ thông dịch có sẵn trong khi tôi chích ngừa tại nhà không?
Có, nhóm lưu động có thể cung cấp dịch vụ thông dịch qua điện thoại và các tài liệu cần thiết được
dịch theo ngôn ngữ quý vị muốn. Trong một số tình huống, chúng tôi có thể cung cấp thông dịch trực
tiếp.

Để biết thêm thông tin và tài liệu về COVID-19 ở Quận King, hãy truy cập
www.kingcounty.gov/covid/vietnamese
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