Chương trình Y tế bang Oregon chi trả tiêm
chủng COVID-19 và cúm cho trẻ em, thanh
thiếu niên và gia đình
Hiện nay, trẻ em từ 5 tuổi trở lên tiêm vắc-xin COVID-19.
Kể từ tháng 05 năm 2021, thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi có thể tiêm vắc-xin
Pfizer COVID-19. Bắt đầu từ ngày 03 tháng 11 năm 2021, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
có thể tiêm vắc-xin Pfizer COVID-19 dành cho trẻ em.
Nhập vào đây để đọc thêm về vắc-xin Pfizer COVID-19 dành cho trẻ em.

OHP chi trả tiêm chủng COVID-19 và cúm cho các thành viên OHP
và CAWEM.
Chương trình Y tế tiểu bang Oregon (OHP) chi trả tiêm chủng COVID-19 và cúm
cho các thành viên OHP và CAWEM. Tiêm chủng COVID-19 và cúm có sẵn tại
các hiệu thuốc, văn phòng bác sĩ, phòng khám cộng đồng và bệnh viện.
• Truy cập GetVaccinated.Oregon.gov để được trợ giúp về vắc-xin COVID19.
• Truy cập Flu.Oregon.gov để được trợ giúp về vắc-xin cúm.
Cơ quan Y tế bang Oregon đặc biệt khuyến khích mọi người, nếu có thể, nên
tiêm chủng cả COVID-19 và cúm.
• Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên có thể tiêm chủng cúm. Cha mẹ và người
giám hộ nên đưa trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi đến văn phòng bác sĩ của con
mình để tiêm chủng cúm.
• Thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên không cần cha mẹ cho phép khi tiêm
chủng.

Các hiệu thuốc hiện có thể cung cấp tiêm chủng COVID-19 và cúm
cho trẻ em.
Cha mẹ và người giám hộ cũng có thể đưa trẻ đến bất kỳ hiệu thuốc nào chấp
nhận bảo hiểm OHP hoặc CAWEM và sẵn sàng cung cấp vắc-xin cho trẻ.
• Trẻ em từ 3 tuổi trở lên có thể tiêm chủng cúm tại hiệu thuốc.
• Trẻ em từ 5 tuổi trở lên có thể tiêm vắc-xin Pfizer COVID-19 tại hiệu thuốc.
Trẻ em từ 5 tuổi trở lên có thể tiêm vắc-xin Pfizer COVID-19 và tiêm chủng cúm
cùng một lúc. Chúng có thể được tiêm những mũi chủng ngừa này vào cùng một
lần khám hoặc vào một ngày khác.
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Các thành viên nên lập kế hoạch trước khi đưa trẻ đi tiêm vắc-xin
Pfizer COVID-19 và các mũi tiêm chủng cúm.
Tìm nhà cung cấp vắc-xin chấp nhận OHP và sẵn sàng cung cấp vắc-xin cúm và
vắc-xin COVID-19 cho trẻ em.
• Nếu quý vị định đến một hiệu thuốc, liên hệ với hiệu thuốc đó để đảm bảo
rằng họ có cả hai loại vắc-xin, họ có thể tiêm các loại vắc-xin cho con quý
vị và họ chấp nhận OHP.
• Nếu con quý vị có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP), hỏi PCP về
các lựa chọn vắc-xin của trẻ.

Quý vị có câu hỏi về OHP?
Nếu quý vị cần trợ giúp để tìm nhà cung cấp vắc xin chấp nhận OHP:
• Liên hệ với CCO của quý vị. Để tìm tài nguyên và thông tin liên hệ của
CCO nhấp vào đây.
• Nếu quý vị không tham gia CCO, gọi Điều phối Chăm sóc OHP theo số 800562-4620. Các thành viên là người Mỹ bản địa và người Alaska bản địa
cũng có thể gọi cho Điều phối Chăm sóc Bộ tộc CareOregon theo số 844847-9320.

Tìm hiểu thêm về bảo hiểm OHP và CAWEM cho COVID-19
• nhấp vào đây để biết thêm thông tin về Thành viên OHP CAWEM với
COVID-19.
• Cũng có thể truy cập Trang COVID-19 cho thành viên của OHP.

Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế, đăng ký OHP ngay hôm nay.
Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại ONE.Oregon.gov.

Quý vị không chắc liệu OHP có phù hợp với mình không?
Truy cập OregonHealthCare.gov và trả lời các câu hỏi sàng lọc. Điều này giúp
quý vị tìm thấy chương trình phù hợp nhất với quý vị và gia đình của quý vị.
Các đối tác cộng đồng được đào tạo trên toàn tiểu bang có thể giúp quý vị điền
vào đơn đăng ký. Nó miễn phí. Truy cập OregonHealthCare.gov để tìm đối tác
cộng đồng ở khu vực của quý vị.
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OHP.Oregon.gov
Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những cá nhân khuyết tật hoặc những cá
nhân nói một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin
ở các định dạng thay thế như bản dịch, bản in lớn hoặc chữ nổi Braille. Liên hệ
với Đơn vị Truyền thông COVID-19 theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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