COMMISSION

Những người thuộc Giai đoạn 1a của kế hoạch tiêm chủng
của Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority,
hoặc OHA) có thể được tiêm vắc-xin ngay bây giờ.
Nhân viên chăm sóc tại gia (homecare workers), nhân viên hỗ trợ cá nhân (personal support
workers), nhân viên hỗ trợ sinh hoạt (personal care attendants), cùng với những người mà họ
phục vụ đều đủ điều kiện để được tiêm vắc-xin tại các địa điểm tiêm vắc-xin trên toàn tiểu bang.
Ở hầu hết các quận, các Cơ quan Y tế Công cộng Địa phương (Local Public Health Authorities,
hoặc LPHA) đang làm việc với các văn phòng tại khu vực của quý vị để thông báo về các phòng
khám sắp mở cửa. Các văn phòng địa phương, chẳng hạn như CDDP, Công ty/Cơ quan Môi giới và
APD/AAA sẽ chia sẻ thông tin về các địa điểm vắc-xin ngay khi có thể. Hội đồng Dịch vụ Chăm sóc
Tại gia Oregon (Oregon Home Care Commission, hoặc OHCC) sẽ liên lạc trực tiếp với quý vị qua
email và mạng xã hội khi chúng tôi có thông tin về các địa điểm tiêm vắc-xin trong cộng đồng
của quý vị.
Để có thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Cơ quan Quản lý Y tế Oregon dưới đây:
• Vắc-xin COVID-19 ở Oregon
• Bản câu hỏi thường gặp của OHA về vắc-xin COVID-19 ở Oregon
Vui lòng bấm vào đây để đăng ký và nhận thông tin cập nhật từ Hội đồng Dịch vụ Chăm sóc Tại gia.

Quý vị có thể có tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, chữ in lớn, chữ nổi hoặc định dạng quý vị mong muốn.
Liên lạc với OHCC theo số 877-867-0077 hoặc gửi email cho Bộ phận Quan hệ Khách hàng (Customer Relations)
của OHCC tại OHCC.CustomerRelations@dhsoha.state.or.us.
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