Vắc-xin Phòng Ngừa COVID-19
Cho trẻ sơ sinh và Trẻ Em
6 tháng đến 5 năm tuổi
Một bộ công cụ cho
• cộng đồng và các tổ chức đức tin
• các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ
em
• trường học
• và các nhà cung cấp dịch vụ khác cho trẻ
em và thanh thiếu niên

Có gì trong bộ công cụ:

Các đường liên kết dẫn đến video, tờ rơi,
đồ họa trên mạng xã hội và các nguồn
thông tin hỗ trợ khác về tiêm chủng cho
trẻ em

Các câu hỏi thường gặp và các
thông báo, tin gửi khác để giúp
quý vị trả lời câu hỏi và chia sẻ
thông tin

Vui lòng chia sẻ những nguồn thông tin hỗ trợ
từ bộ công cụ này đến với các gia đình mà quý
vị quen biết. Chúng tôi có cung cấp các mẹo về
cách sử dụng các tài liệu này trong từng phần
của bộ công cụ.
Cảm ơn quý vị vì tất cả những gì quý vị làm để hỗ trợ
các gia đình ở Quận King!
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Cách sử dụng bộ công cụ này

I’m trying to help families find vax for their kids
now
that everyone
12 and
shouldabout
get athe
I thought
you might
haveolder
questions
booster
dose. You
can find
out more
when
COVID-19
vaccines
for kids.
Theseabout
videos
with&
where
to get
yours here:
kingcounty.gov/vaccine.
Dr. Ben
Danielson
were
really helpful to me: bit.
ly/kidsvaxquestions.

Quý vị có thể sao chép văn bản từ bộ công
cụ này và dán nó vào tài liệu, bản tin, tài liệu
thuyết trình và tin nhắn riêng.

Quý vị có thể in tờ rơi trực tiếp từ bộ
công cụ này. Chỉ cần in bất kỳ riêng
một trang nào quý vị cần.

Quý vị có thể nhấp nút chuột phải
vào bất kỳ hình ảnh nào và chọn
“lưu dưới dạng (save as)” để sử dụng
bất kỳ hình ảnh nào từ bộ công cụ
này cho tài liệu của quý vị.
Phần đầu trang (header) và phần
chân trang (footer) cũng có thể
được lưu.
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Vắc-xin COVID-19 cho trẻ sơ sinh và trẻ
em từ 6 tháng tuổi trở lên
Vắc-xin COVID-19 của Moderna và Pfizer hiện được phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 6 tháng
đến 5 tuổi. Vắc-xin COVID-19 là miễn phí và không cần bảo hiểm. Mọi người từ 6 tháng tuổi trở
lên đều có thể tiêm vắc-xin Moderna hoặc Pfizer. CDC khuyến nghị vắc-xin Pfizer hoặc Moderna
thay vì J&J cho cả liều ban đầu và liều tăng cường. Tìm hiểu thêm về tiêm chủng cho trẻ em và
thanh thiếu niên tại kingcounty.gov/youthvaccine/vietnamese

Các Câu Hỏi Thường Gặp
Tại sao trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên tiêm vắc-xin COVID-19?
•

Tiêm phòng ngăn ngừa bệnh nặng, các triệu chứng lâu dài và nhập viện do COVID.

•

Khi trẻ em được tiêm vắc-xin đầy đủ, trẻ có thể thực hiện nhiều hoạt động mà trẻ yêu
thích hơn một cách an toàn, như đi học mẫu giáo và dành thời gian trong nhà với bạn
bè và gia đình. Khi trẻ nhỏ ở gần nhiều người khác, đặc biệt nếu đang ở nhà trẻ hoặc
mẫu giáo, trẻ có nhiều khả năng tiếp xúc với COVID hơn. Điều đó làm cho vắc-xin trở
thành một lớp bảo vệ đặc biệt có giá trị đối với trẻ.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do COVID-19
không?
•

Có, trẻ có thể có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ngay cả khi nó ít phổ biến hơn nhiều
so với người lớn.

•

Trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi có tỷ lệ đến phòng cấp cứu và nhập viện vì COVID-19 cao
nhất trong số tất cả trẻ em. Hơn một nửa số trẻ em nhập viện vì COVID-19 không có
bệnh nền.

•

Và mặc dù tử vong do COVID ở trẻ nhỏ tương đối hiếm so với người lớn, nhưng đó là
nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em 6 tháng đến 4 tuổi.

•

Trẻ em cũng có thể có các triệu chứng kéo dài, được gọi là COVID kéo dài.

Tiêm vắc-xin COVID-19 bảo vệ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và gia đình của trẻ như thế nào?
•

Khi con quý vị được tiêm vắc-xin, nó cũng bảo vệ các thành viên trong gia đình và bạn
bè, đặc biệt là những người có thể có nguy cơ cao.

•

Trẻ em không thể lây lan COVID-19 dễ dàng nếu trẻ được tiêm chủng.

•

Vắc-xin giúp việc ở gần những người khác an toàn hơn.
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Các Câu Hỏi Thường
Gặp

Hỏi Đáp

Thông tin sai lệch được lan truyền trực tuyến và bằng cách truyền
miệng có thể gây khó khăn cho cha mẹ, người chăm sóc và những
người khác để biết được sự thật và để đưa ra quyết định sáng suốt về
vắc-xin COVID-19 cho trẻ em. Chúng tôi đã tạo ra mục Câu Hỏi Thường
Gặp (FAQ) này để giúp trả lời một số câu hỏi thường gặp về vắc-xin.

Nếu trẻ nhỏ không bị bệnh nặng lắm do COVID-19, tại sao trẻ nên tiêm vắc-xin?
•

COVID-19 ở trẻ sơ sinh và trẻ em thường không nghiêm trọng, nhưng đôi khi, nó có
thể gây ra các ca nhiễm nghiêm trọng, và trong những trường hợp hiếm hoi, có thể tử
vong. Vắc-xin COVID-19 là cách tốt nhất để bảo vệ con quý vị khỏi khả năng mắc bệnh
nghiêm trọng do COVID, các triệu chứng lâu dài, nhập viện và tử vong.

•

Trẻ em cũng có thể gặp các vấn đề sức khỏe lâu dài do vi-rút, được gọi là COVID dài
hạn.

•

Nó giống như một chiếc ghế an toàn trên ô tô cho trẻ em (car seat): vắc-xin bảo vệ
những trẻ nhỏ trước một khả năng gặp nguy hiểm nghiêm trọng, ngay cả khi điều đó
khó có thể xảy ra.

Vẫn có khả năng em bé hoặc trẻ nhỏ có thể bị nhiễm COVID, ngay cả sau khi tiêm vắc-xin,
đặc biệt là với các biến thể dễ lây lan hơn như Omicron. Nhưng nếu trẻ bị nhiễm COVID,
nhiễm trùng của trẻ sẽ nhẹ hơn và ít lây nhiễm hơn. Và trẻ sẽ được bảo vệ tốt chống lại
bệnh tật nghiêm trọng, nhập viện và tử vong.
An Toàn & Tác Dụng Phụ
Vắc-xin COVID-19 đã được thử nghiệm như thế nào với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ?
•

Vắc xin Pfizer COVID-19 đã được nghiên cứu trong một thử nghiệm lâm sàng với sự
tham gia của 2,750 trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 4 tuổi. Nghiên cứu đã xem xét
tính hiệu quả và độ an toàn của vắc-xin sử dụng hai liều vắc-xin có lượng hoạt chất
(mRNA) bằng một phần mười (1/10) so với vắc-xin dành cho người lớn. Khi thử nghiệm
phát hiện ra rằng 2 liều không đủ để cung cấp mức độ bảo vệ tương tự khỏi biến thể
Omicron như sự bảo vệ người lớn nhận được từ phiên bản vắc-xin dành cho người lớn,
thử nghiệm đã nghiên cứu tính hiệu quả bằng cách sử dụng 3 liều tiêm. Thử nghiệm
phát hiện ra rằng 3 liều vắc-xin Pfizer cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã cung cấp sự bảo vệ
mạnh mẽ khỏi bệnh nặng.

Quý vị có thể sao chép và
dán (copy & paste) văn bản
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Các Câu Hỏi Thường Gặp
(Tiếp)
•

Vắc-xin Moderna đã được nghiên cứu trong một thử nghiệm lâm sàng, trong đó hơn
5,000 trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi đã được tiêm vắc-xin. Thử nghiệm phát hiện ra 2
liều vắc-xin Moderna cho nhóm tuổi này có khả năng bảo vệ như vắc-xin Moderna
dành cho người lớn.

•

Cả vắc xin Pfizer và Moderna cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đều không có bất kỳ tác dụng
phụ nghiêm trọng nào trong các thử nghiệm lâm sàng.

Những tác dụng phụ phổ biến cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ?
Con quý vị có thể cảm thấy tương tự như cảm giác của trẻ sau khi tiêm các loại vắc-xin
khác cho trẻ em. Đây là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể của trẻ đang tạo nên
sự bảo vệ.
Tác dụng phụ có xu hướng nhẹ và thường kéo dài một hoặc hai ngày. Các tác dụng phụ
phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 là:
•

cáu kỉnh và khóc

•

buồn ngủ và mệt mỏi

•

chán ăn, và

•

đỏ và đau nhức nơi tiêm

•

Các tác dụng phụ ít phổ biến hơn bao gồm buồn nôn hoặc nôn, sốt, sưng tuyến dưới
nách hoặc ớn lạnh. Những tác dụng phụ này tương tự như những gì trẻ em gặp phải
với các loại vắc-xin khác dành cho trẻ em

Vắc-xin COVID-19 có tồn tại trong cơ thể trẻ mãi mãi hoặc thay đổi cơ thể hoặc sự
phát triển của trẻ theo bất kỳ cách nào không?
Không. Sau khi mRNA thực hiện công việc của mình, nó rời khỏi cơ thể thông qua các quá
trình tự nhiên, cùng với các thành phần khác trong vắc-xin như muối, chất béo, và đường
Vắc-xin có thể gây hại cho khả năng có con trong tương lai của con tôi không?
Thông tin sai lệch đã lan truyền về vắc-xin COVID-19 và khả năng sinh sản. Không có bằng
chứng nào cho thấy bất kỳ loại vắc-xin nào, bao gồm cả vắc-xin COVID-19, có thể gây ra
các vấn đề về khả năng sinh sản của phụ nữ hoặc nam giới. Hàng triệu phụ nữ đã mang
thai sau khi tiêm vắc-xin COVID-19.

Quý vị có thể sao chép và
dán (copy & paste) văn bản
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Các Câu Hỏi Thường
Gặp (Tiếp tục)
Có mối liên hệ nào giữa các vấn đề về tim và vắc-xin cho trẻ em không?
Phụ huynh có thể lo lắng về khả năng viêm cơ tim sau khi tiêm chủng. Ở nam giới vị thành
niên, vắc-xin mRNA có liên quan đến một tình trạng cực kỳ hiếm gặp được gọi là viêm cơ
tim, viêm tim. Nhưng tình trạng này không liên quan đến việc tiêm vắc-xin COVID ở trẻ
em dưới 11 tuổi. Không có trường hợp nào được báo cáo trong nghiên cứu về trẻ em dưới
5 tuổi đối với Moderna hoặc Pfizer. Một nghiên cứu lớn cấp quốc gia trên trẻ em từ 5-11
tuổi cho thấy rằng trẻ có nhiều khả năng bị viêm cơ tim do nhiễm COVID-19 hơn là do
tiêm chủng.
Thông Tin Về Vắc-xin:
Tại sao số liều tiêm đối với vắc-xin của Moderna và Pfizer lại khác nhau?
•

Vắc-xin Pfizer cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi là một liều nhỏ hơn nhiều so với vắcxin của hãng này cho các nhóm tuổi lớn hơn, khoảng một phần mười so với những gì
người lớn được tiêm. Họ phát hiện ra rằng trẻ nhỏ cần một liều bổ sung để có được
mức độ bảo vệ tương đương với mức độ bảo vệ mà người lớn nhận được từ vắc-xin
dành cho người lớn.

•

Vắc-xin Moderna dành cho lứa tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi có nhiều hoạt chất hơn
Pfizer, khoảng một phần tư lượng so với vắc-xin dành cho người lớn. Họ phát hiện ra
rằng hai liều cỡ trẻ em có thể tạo ra mức độ bảo vệ tương tự như những gì người lớn
nhận được từ vắc-xin.

Các thành phần trong vắc-xin COVID-19 là gì?
•

Vắc xin Pfizer và Moderna đều chứa RNA truyền tin (mRNA), một phân tử do cơ thể
tạo ra nhằm dạy các tế bào cách chống lại vi-rút gây ra COVID-19. Vắc-xin bao gồm các
thành phần thường được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm như chất béo, đường,
muối và chất ổn định axit (một chất bảo quản).

•

Vắc-xin này giống như vắc-xin Pfizer và Moderna dành cho người lớn nhưng là một liều
nhỏ hơn nhiều để an toàn cho cơ thể trẻ nhỏ.

Vắc-xin COVID-19 có đạt tiêu chuẩn Halal không?
Các loại vắc-xin có sẵn ở Hoa Kỳ là hợp pháp. Tìm hiểu thêm tại:
NMTF-NBMCCStatement.pdf (cair.com)

Quý vị có thể sao chép và
dán (copy & paste) văn bản
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Những Nguồn Video Hỗ Trợ
Cách sử dụng các video này:
•

Phát những video này trong các hội thảo trên mạng hoặc buổi thuyết trình

•

Sao chép và dán các liên kết vào các bài đăng trên mạng xã hội của quý vị, emails, hoặc bản tin

•

Chia sẻ trực tiếp từ YouTube bằng cách nhấp vào nút “Share” (“Chia Sẻ”) trong ứng dụng YouTube

Thông tin về vắc-xin cho trẻ em.
(Vietnamese / Tiếng Việt) Oregon
Health Authority
View: https://youtu.be/
pgF63oym3Fs

Covid-19 thông tin
sai và thông tin đúng.
(Vietnamese/ Tiếng
Việt) Washington State
Department of Health
View: https://www.youtube.
com/watch?v=otUIRStWrVE

Pediatrician Dr. Ben Danielson
answers parents’ questions about
the vaccine for children 6 months
and older. Public Health Seattle &
King County (English)
View: bit.ly/kids-covid-vaxvids
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Tin Nhắn
Chia sẻ những tin nhắn này bằng cách sao chép và dán chúng
vào tin văn bản SMS, tin nhắn trực tiếp hoặc các ứng dụng nhắn
tin như WhatsApp hoặc KakaoTalk. Điều chỉnh chúng để theo ý
cá nhân hơn hoặc để thể hiện quan điểm của riêng quý vị.

Quý vị có thể sao chép và
dán (copy & paste) văn bản

Tôi đang cố gắng giúp các gia đình tìm vắc-xin cho con cái
của họ khi mà bây giờ trẻ em và trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi
có thể tiêm vắc-xin. Quý vị có thể tìm hiểu địa điểm và cách
bảo vệ con mình chống lại COVID tại đây:
kingcounty.gov/youthvaccine/vietnamese
Quý vị có biết rằng quý vị có thể đặt lịch tiêm vắc-xin
COVID-19 tại nhà cho trẻ sơ sinh và trẻ em đủ điều kiện
không? Để biết thêm thông tin hoặc để sắp xếp một cuộc
hẹn tại nhà, hãy gọi 206-477-3977.
Quý vị có biết rằng việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ
em là luôn miễn phí, không cần bảo hiểm và quý vị có
thể tiêm vắc-xin bất kể tình trạng nhập cư của mình là gì?
Tìm hiểu thêm về việc tiêm vắc-xin ở đây: kingcounty.gov/
youthvaccine/vietnamese
Tôi biết quý vị rất bận rộn nên tôi nghĩ quý vị nên biết rằng
không phải lúc nào cũng cần một cuộc hẹn để tiêm vắcxin COVID-19 hoặc tiêm liều tăng cường cho con của quý
vị. Kiểm tra tại đây trước khi quý vị đến, để biết các địa
điểm và giờ làm việc phù hợp với quý vị: kingcounty.gov/
youthvaccine/vietnamese
Xin chào [name], hãy cho tôi biết nếu vì bất kỳ lý do gì quý vị
cần giúp đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc tiêm liều
tăng cường cho con mình hoặc bất kỳ ai trong gia đình quý
vị, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Gọi cho tôi theo số [phone] Tôi
nói [language/s]. Quý vị cũng có thể gọi cho Tổng Đài Điện
Thoại COVID-19 theo số 206-477-3977 và cho biết ngôn ngữ
mà quý vị cần.

I thought you might have questions about the
COVID-19 vaccines for kids. These videos with
Dr. Ben Danielson were really helpful to me: bit.ly/
kidsvaxquestions.

I’m trying to help families find vax for their kids
now that everyone 12 and older should get a
booster dose. You can find out more about when &
where to get yours here: kingcounty.gov/vaccine.

Mạng Xã Hội
Chia Sẻ Những Đồ Họa Này
Chúng tôi đã tạo đồ họa giúp trả lời các câu hỏi phổ biến mà
gia đình và nhân viên có thể có về vắc xin COVID.
•

Quý vị có thể tải xuống các đồ họa dành cho mạng xã hội
từ kingcounty.gov/vaxgraphics và chia sẻ chúng lên tài
khoản Facebook, Instagram, hoặc Twitter của quý vị. Trên
trang web này, quý vị sẽ tìm thấy các đồ họa có nhiều kích
thước phù hợp cho các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

•

Quý vị cũng có thể theo dõi các tài khoản mạng xã hội của
chúng tôi và đăng lại những bài của chúng tôi cho những
người theo dõi quý vị.

•

Điều chỉnh văn bản từ trang MESSAGES (Tin Nhắn) hoặc
trang Q&A (Hỏi Đáp) trong bộ công cụ để đăng lên mạng
xã hội của quý vị. Hoặc sử dụng một trong các bài viết
được đề xuất bên dưới.
Bài Viết Được Đề Xuất:
Một số trẻ em có thể bị nhiễm nghiêm
trọng do COVID (ngay cả khi hầu hết
đều nhẹ hơn). COVID-19 là một trong
10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu
ở trẻ em. Vắc-xin COVID-19 là cách
tốt nhất để bảo vệ con quý vị không
bị ốm, phải nhập viện hoặc bị các
triệu chứng lâu dài. kingcounty.gov/
youthvaccine/vietnamese
Đưa con của quý vị đi tiêm vắc-xin
sẽ bảo vệ các thành viên trong gia
đình và bạn bè, đặc biệt là những
người có thể có nguy cơ mắc bệnh
cao. kingcounty.gov/youthvaccine/
vietnamese
Tiêm phòng giúp trẻ em vui vẻ hoạt
động đúng nghĩa như trẻ em. Khi trẻ
em được chủng ngừa, các em có thể
an toàn thực hiện nhiều hoạt động mà
các em thích, như tiệc sinh nhật, nhà
trẻ và dành thời gian ở trong nhà với
bạn bè và gia đình. kingcounty.gov/
youthvaccine/vietnamese

Tiêm Vắc Xin
Vắc xin COVID-19 luôn được miễn phí, không cần bảo hiểm.
Có thể tiêm vắc xin bất kể tình trạng công dân hay nhập cư. Trẻ em từ 6
tháng tuổi trở lên có thể tiêm vắc xin Pfizer hoặc Moderna.
Lựa Chọn 1:

Các Địa Điểm Tiêm Chủng của Quận King: Quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước và cũng
có thể đặt hẹn ngay trong ngày tại nhiều phòng khám ở các địa điểm trên toàn Quận King.
Tất cả các địa điểm đều có thể dễ dàng tiếp cận được cho người khuyết tật (ADA) và có sẵn
ngôn ngữ và thông dịch ADA.
Để biết thêm thông tin: kingcounty.gov/vaccine/vietnamese hoặc liên lạc với Tổng Đài
COVID-19 của Quận King theo số 206-477-3977. Vui lòng cho biết ngôn ngữ quý vị yêu cầu khi
được kết nối.

Lựa Chọn 2:

Gọi cho văn phòng bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để xem
liệu họ có các cuộc hẹn tiêm vắc xin hay không.

Lựa Chọn 3:

Truy cập Công Cụ Định Vị Vắc-Xin của Tiểu Bang Washington để biết các nhà thuốc và các
điểm tiêm chủng khác: vaccinelocator.doh.wa.gov.

Dịch vụ giữ trẻ được cung cấp miễn phí cho
các cuộc hẹn tiêm chủng và phục hồi sức
khỏe từ KinderCare (điện thoại: 1-866-3373105).
Learning Care Group (điện thoại: 1-833459-3557), và YMCA (liên hệ với YMCA địa
phương của quý vị để tìm hiểu thêm).
Nếu quý vị bị khuyết tật và cần hỗ trợ,
hãy gọi: 206-477-3977 hoặc email:
publichealthaccommodations@kingcounty.
gov
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Ngày Tiêm Vắc Xin
Thông tin này sẽ giúp bố mẹ biết được những gì cần mang theo và
những gì có thể xảy ra.
• Mang theo giấy tờ để xác nhận tuổi của trẻ: có thể sử dụng giấy tờ tùy thân do tiểu bang, bộ
tộc hoặc liên bang cấp, giấy khai sinh, thẻ học sinh hoặc giấy tờ của trường học hoặc y tế có
ghi tên và ngày sinh.
• Trẻ em nên mặc quần áo ngắn hoặc rộng rãi để dễ cuộn lại và tiêm phòng ở cánh tay hoặc
chân của trẻ.

Loại vắc xin được tiêm
Pfizer: Vắc-xin Pfizer cho COVID-19 được tiêm
cho trẻ em:

Moderna: Vắc-xin Moderna cho COVID-19
được tiêm cho trẻ em:

•

từ 6 tháng đến 4 tuổi.

•

từ 6 tháng đến 5 tuổi.

•

Vắc-xin có 3 liều (2 liều đầu tiên được tiêm
cách nhau 3-8 tuần, một liều bổ sung được
tiêm sau liều thứ hai 2 tháng).

•

Vắc-xin có 2 liều được tiêm cách nhau 4-8
tuần. CDC khuyến cáo rằng trẻ em có tình
trạng sức khỏe suy giảm miễn dịch trung bình
hoặc nghiêm trọng nên tiêm liều thứ ba.

Sau Khi Tiêm Vắc Xin
Sau khi tiêm chủng, trẻ có thể cảm thấy đau nơi tiêm, cảm thấy nhức hoặc bị sốt, giống như các
phản ứng phụ của các loại vắc-xin khác dành cho trẻ em. Các tác dụng phụ chỉ là tạm thời và
thường biến mất sau 1-2 ngày.

Biết được những gì có thể xảy ra có thể
giúp việc hẹn tiêm chủng COVID-19 dễ
dàng hơn cho phụ huynh và trẻ em.
Hãy chia sẻ thông tin này với cha mẹ và
người giám hộ để họ biết những gì có
thể xảy ra.
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Bằng Chứng Tiêm Vắc Xin COVID-19
Một số nơi có thể yêu cầu bằng chứng về việc tiêm vắc
xin. Các loại bằng chứng sau đây được chấp nhận ở
Washington. Lưu ý rằng các địa điểm có thể chỉ chấp nhận
một loại cụ thể từ danh sách bên dưới:
• Thẻ Hồ Sơ Tiêm Vắc Xin COVID-19 của CDC: bản
gốc, bản sao hoặc ảnh chụp của thẻ trên thiết bị
di động
• giấy chứng nhận tiêm vắc xin COVID-19 từ
MyIRmobile.com
• bản in bệnh án điện tử từ nhà cung cấp dịch vụ y
tế của quý vị
• mã QR kỹ thuật số từ WAverify.org
Hướng Dẫn Trực Quan về Bằng Chứng Tiêm Vắc-xin
COVID-19 Chính Thức của Tiểu Bang Washington |
Washington State Department of Health

Xin lưu ý: Loạt tiêm chủng ban đầu (còn•được gọi là loạt tiêm chủng chính) cho trẻ em
dưới 5 tuổi đã được hoàn thành sau liều thứ 3 của Pfizer hoặc liều thứ 2 của Moderna.
Mẹo để xử lý Thẻ Hồ Sơ Tiêm Chủng CDC của quý
vị:
•

ĐỪNG vứt nó đi hoặc làm mất nó.

• KHÔNG đưa ra hoặc đăng nó trên phương tiện
truyền thông xã hội. ·
• KHÔNG ép nhựa thẻ gốc của quý vị.
• NÊN lưu giữ thẻ ở một nơi an toàn.
• NÊN chụp ảnh mặt trước và mặt sau để có một bản
điện tử và có sẵn bản sao lưu khi cần.
• NÊN làm một bản sao của thẻ nếu quý vị muốn
mang theo bên mình

Đoạn video: Cách Cài Đặt Thẻ
Tiêm Chủng trên điện thoại ở
Mục Yêu Thích để dễ dàng truy
cập
https://youtu.be/iYog4PRMdXs

Có thắc mắc? Hãy gọi: 8 3 3 - V A X - H E L P

Thẻ Hồ Sơ Điện Tử Tiêm Vắc Xin
COVID-19 của CDC
Đăng ký nhanh chóng và dễ dàng! Để truy cập Hệ Thống Hồ Sơ

Xác Minh COVID-19 của Hoa Kỳ, hãy truy cập: Hồ Sơ Điện Tử Tiêm Vắc Xin
COVID-19 (waverify.doh.wa.gov) Nhấp vào ngôn ngữ của quý vị ở đầu trang.
Hệ thống cung cấp một bản sao
điện tử của hồ sơ vắc xin tiểu bang.
Để chia sẻ bằng chứng về việc tiêm
chủng của trẻ, quý vị có thể sử
dụng phiên bản điện tử hoặc bản in
của hồ sơ mà quý vị sẽ nhận được
từ hệ thống.
Những người trong một gia đình có
thể có nhiều hồ sơ xác minh được
liên kết với số điện thoại di động
hoặc địa chỉ email, hãy nhập từng
yêu cầu hồ sơ xác minh kỹ thuật số
riêng biệt.

ĐỂ ĐĂNG KÝ, QUÝ VỊ SẼ CẦN NHẬP:
•

Tên

•

Họ

•

Ngày sinh

•

Số điện thoại di động *hoặc email được liên kết
với hồ sơ vắc xin.

*Nếu quý vị không nhận được kết quả phù hợp
bằng điện thoại di động của mình, hãy thử lại bằng
địa chỉ email của quý vị.
Quý vị sẽ tạo một số pin có 4 chữ số. Hệ thống sẽ
gửi một liên kết để mình nhập mã PIN và truy cập
vào hồ sơ vắc xin điện tử.

TRẺ EM
TỪ 6 THÁNG TUỔI
TRỞ LÊN

Được tiêm
vắc-xin COVID-19
MIỄN PHÍ.
Hãy bảo vệ con em
của quý vị. Tìm một
cuộc hẹn tiêm
chủng COVID ngay
hôm nay.

Hoặc, truy cập:
kingcounty.gov/vaccine/
vietnamese
Quý vị có thắc mắc khác? Truy cập,
kingcounty.gov/youthvaccine/vietnamese

Các nguồn hỗ trợ khác
Quý vị có thắc mắc y tế về COVID-19?
Liên lạc với Tổng Đài COVID-19 của Quận King theo số 206-477-3977. Nhân viên
làm việc vào các ngày thường trong tuần, từ 8h sáng đến 5h chiều (đóng cửa vào
các ngày lễ). Vui lòng cho biết ngôn ngữ quý vị yêu cầu khi được kết nối.

Nếu quý vị bị khuyết tật và cần hỗ trợ, hãy liên hệ với “tổng đài hoặc gửi
email tới:

publichealthaccommodations@kingcounty.gov
Mời một diễn giả từ Y Tế Công
Cộng Chúng tôi cung cấp các bài
thuyết trình giáo dục về vắc-xin và
các chủ đề COVID-19 khác, bao gồm
bằng nhiều ngôn ngữ:
kingcounty.gov/covid/presentations

Tham gia khóa đào tạo để giúp nói chuyện với
các gia đình về vắc-xin Khóa đào tạo miễn phí kéo
dài 2 giờ này chuẩn bị cho phụ huynh, các Hội Phụ
Huynh và Giáo Viên (PTAs), thành viên cộng đồng,
và nhân viên nhà trường trở thành Các Đại Sứ Vắcxin và thúc đẩy việc chấp nhận vắc-xin trong cộng
đồng của họ.
www.coursera.org/learn/covid-vaccineambassador

Các nguồn hỗ trợ khác từ Y Tế Công Cộng
Trang Tài Liệu Cộng Đồng của chúng tôi có
thêm các tờ rơi, trang trình bày, video và hơn
thế nữa. Hãy kiểm tra liên kết dưới đây thường
xuyên để biết về các tài liệu mới và các bản
dịch bổ sung!
Thông tin về xét nghiệm (bao gồm video về
cách tự xét nghiệm), chăm sóc người mắc
COVID-19 và các thông tin khác: kingcounty.
gov/covid: kingcounty.gov/covid

