Giai đoạn 1A Bắt đầu vào ngày 12/12/2020
Mọi người trong Giai đoạn 1A, Nhóm 1,2,3
và 4 là đủ điều kiện để được tiêm vắc xin.

Nhóm 1
• Nhân viên bệnh viện có trách
nhiệm chăm sóc bệnh nhân
• Dịch vụ khẩn cấp
• Nhân viên y tế (HCP) và cư dân
trong cơ sở điều dưỡng lành
nghề và cơ sở chăm sóc trí nhớ
• Các chương trình sức khỏe bộ lạc
• Nhà cung cấp dịch vụ y tế khẩn
cấp (EMS) và những người ứng
phó đầu tiên khác
• Tất cả thông dịch viên chăm sóc
sức khỏe và nhân viên y tế
truyền thống ở bất kỳ cơ sở nào
trong Giai đoạn 1A

Nhóm 2
• Các cơ cở chăm sóc dài hạn
khác, bao gồm tất cả HCP được
chi trả và không được chi trả, tất
cả nhân viên và người nhận
thầu, bao gồm cư dân đáp ứng
các yêu cầu về tuổi tác:
» Các cơ sở chăm sóc dân cư
» Chăm sóc nuôi dưỡng người
lớn
» Nhà tập thể cho người khuyết
tật trí tuệ và chậm phát triển
» Các cơ sở chăm sóc tập hợp
tương tự khác
• Các chương trình chăm sóc tế
bần
• Dịch vụ chăm sóc khủng hoảng
lưu động và các dịch vụ liên quan

• Các cá nhân làm việc trong môi
trường cải huấn
• Người lớn và thanh niên bị
giam giữ từ 16 tuổi trở lên

Nhóm 3
• HCP ở các cơ sở ngoại trú phục
vụ các nhóm nguy cơ cao cụ thể
• Dịch vụ điều trị ban ngày
• Vận chuyển y tế không khẩn cấp
(NEMT)
• Người chăm sóc được chỉ trả
hoặc không được chi trả (bao
gồm cha mẹ hoặc cha mẹ nuôi)
của trẻ em hoặc người lớn dễ bị
tổn thương về mặt y tế đang
sống tại nhà
• Người lớn và trẻ em ở tuổi dễ
tổn thương có một tình trạng
bệnh lý hoặc khuyết tật nhận
các dịch vụ tại nhà

Nhóm 4
• Tất cả các HCP ngoại trú khác
• Các HCP khác cung cấp dịch vụ
trực tiếp cho những người có
I/DD và các nhóm người có
nguy cơ cao khác.
• Các cơ sở chăm sóc sức khỏe
công cộng khác, chẳng hạn
như HCP phục vụ WIC hoặc
CBO's có tiếp xúc trực tiếp
hoặc gián tiếp

Số người đủ điều kiện:
Khoảng

400.000

Giai đoạn 1B Bắt đầu vào ngày 25/1/2021
Nhóm 1–5

Nhóm 7

Giai đoạn 2

• Nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc trẻ em, giáo viên
mầm non và K-12 và nhân
viên
• Người từ 65 tuổi trở lên

Muộn nhất là ngày
5/4/2021 sẽ đủ điều
kiện

Đủ điều kiện vào ngày
19/4/2021

Nhóm 6
Muộn nhất là ngày
29/3/2021 sẽ đủ điều
kiện
• Người lớn từ 45–64 tuổi mắc
một hoặc nhiều bệnh nền có
nguy cơ gia tăng*
• Công nhân nông trại di cư và
theo mùa
• Công nhân thủy sản và nông
nghiệp
• Công nhân chế biến thực
phẩm
• Những người sống trong nhà
ở dành cho người cao
tuổi có thu nhập thấp, môi
trường người cao tuổi và
sống độc lập
• Các cá nhân bị vô gia cư
(có nơi tạm ở và không có
nơi tạm ở)
• Những người hiện đang
phải di dời do cháy rừng
• Lính cứu hỏa vùng hoang dã
• Người mang thai từ 16 tuổi
trở lên

Giáo viên:
Khoảng

152.000

• Nhân viên tuyến đầu theo
định nghĩa của CDC** và
các thành viên gia đình đủ
điều kiện trong độ tuổi
của họ trong cùng một hộ
gia đình.
• Những cá nhân sống
trong hộ gia đình nhiều
thế hệ
» Hộ gia đình nhiều thế
hệ là hộ gia đình có:
 Những người từ ba
thế hệ trở lên sinh
sống, chẳng hạn
như nhà mà người
lớn tuổi sống với
cha mẹ và cháu;
hoặc
 Cá nhân hoặc các
cá nhân cư trú và
chăm sóc họ hàng
không phải là con
ruột của mình (tức là
cháu ruột, cháu gái
hoặc cháu trai)
• Người lớn từ 16-44 tuổi
mắc một hoặc nhiều
bệnh nền có nguy cơ gia
tăng*
Người trên 65 tuổi:

Khoảng

765.000

• Tất cả những người từ 16 tuổi
trở lên
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**

Nhân viên làm việc ở tuyến đầu bao gồm những người làm việc trong các ngành sau:
• Nhân viên làm việc ở tuyến đầu là người có công việc khiến cá nhân đó có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 cao hơn vì:
» Tiếp xúc gần thường xuyên với những người khác bên ngoài hộ gia đình của họ (ít hơn sáu feet); và
» Tiếp xúc thường xuyên (hơn 15 phút mỗi người) với những người khác bên ngoài hộ gia đình của họ; và
» Họ không thể thực hiện nhiệm vụ công việc của mình ở nhà hoặc một môi trường khác hạn chế sự tiếp xúc gần hoặc thường xuyên với những người khác bên ngoài gia
đình của họ.
Bao gồm†:
• Sản xuất vắc xin và sản xuất thuốc trị liệu, thiết bị, vật tư hoặc thiết bị bảo
• Công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm xuất bản phần mềm, viễn thông,
vệ cá nhân
xử lý dữ liệu, lưu trữ và các dịch vụ liên quan, xuất bản và phát sóng trên
internet và cổng tìm kiếm web, thiết kế hệ thống máy tính và các dịch vụ liên
• Thực phẩm và nông nghiệp khác không nằm trong Giai đoạn 1b, Nhóm 6,
quan, sửa chữa và bảo trì thiết bị điện tử tiêu dùng, sửa chữa và bảo trì thiết bị
bao gồm chăn nuôi gia súc, sản xuất đồ uống, vườn ươm, trung tâm vườn,
truyền thông
cửa hàng cung cấp nông sản, dịch vụ thú y, đánh bắt và săn bắn, lâm nghiệp
• Phương tiện truyền thông tin tức, bao gồm phát thanh truyền hình và xuất bản, quầy
• Cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán lẻ (bất kỳ), bao gồm chợ thực phẩm, hiệu
báo
thuốc, cửa hàng tiện lợi, quần áo bán lẻ và cửa hàng đặc sản
• Các dịch vụ giữ trẻ ban ngày không bao gồm trong Giai đoạn 1b, nhóm 1-4,
• Cao đẳng cộng đồng, cao đẳng, đại học, phục hồi nghề nghiệp, trường
bao gồm các trại trong ngày và các hoạt động sau giờ học.
thương mại và chuyên nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ giáo dục liên quan,
quản lý các chương trình giáo dục
• Y tế công cộng, bao gồm tư vấn khoa học và kỹ thuật, nghiên cứu và
phát triển, quản lý
• Bưu điện Hoa Kỳ
• Chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ liên quan không bao gồm trong Giai đoạn
• Phương tiện giao thông công cộng, bao gồm các nhà điều hành xe buýt và
1a, bao gồm các dịch vụ cho người già và người khuyết tật, các dịch vụ cá nhân
đường sắt ở nông thôn, ngoại thành và đô thị, vận chuyển xe buýt của trường
và gia đình khác, nhà tang lễ và dịch vụ tang lễ, nghĩa trang và nhà hỏa táng
học và nhân viên, vận chuyển nhu cầu đặc biệt
• An toàn công cộng không có trong Giai đoạn 1a, bao gồm, bao gồm kỹ thuật
• Chế tạo; bao gồm giấy, dầu khí, than đá, nhựa đường, tấm lợp, hóa chất, nhựa,
dân dụng, dịch vụ quản lý và khắc phục chất thải, dịch vụ con người và dịch vụ
kim loại, máy móc công nghiệp, máy tính, điện tử, giao thông vận tải, thiết bị y
xã hội, chẳng hạn như dịch vụ bảo vệ trẻ em
tế, sửa chữa và bảo trì
• Tài chính, bao gồm ngân hàng, trung gian tín dụng, văn phòng tín dụng, chứng
• Vận tải và hậu cần cho bất kỳ ngành nào trong Giai đoạn 1b, bao gồm hàng
khoán, hợp đồng hàng hóa, đầu tư tài chính và các hoạt động liên quan, kế
không, đường sắt, đường thủy, xe tải, taxi, xe limousine, xe buýt thuê, vận tải
toán, khai thuế, dịch vụ trả lương, quản lý công ty,
hành khách mặt đất và phương tiện khác, trường dạy lái xe, nhà bán buôn, dịch
vụ kho bãi, lưu trữ và giao hàng, đóng gói và dán nhãn, đại lý xe cơ giới và phụ
• Pháp lý, bao gồm nhân viên tòa án, thẩm phán, luật sư, báo cáo tòa án, văn phòng
tạm tha và quản chế
tùng, đại lý mua sắm điện tử và phụ tùng, cho thuê và cho thuê phương tiện
vận tải, sửa chữa và bảo dưỡng, các dịch vụ liên quan
• Chính phủ, bao gồm nhân viên và nhà thầu thực hiện dịch vụ hoặc công việc
cho công chúng và các viên chức được bầu, thư viện
• Dịch vụ ăn uống, bao gồm nhà hàng và quán bar, ủy ban, dịch vụ ăn uống cộng đồng
• Nhánh hành pháp và lập pháp của Tiểu bang Oregon như được Phòng Dịch
• Năng lượng, bao gồm các tiện ích, khai thác dầu và khí đốt, khai thác mỏ, trạm
vụ Hành chính (Department of Administrative Services, DAS) đưa ra
xăng, đại lý nhiên liệu, phân phối nhiên liệu, tư vấn môi trường, tiện ích
• Khác: Dịch vụ điều tra và an ninh, vườn thú và vườn bách thảo, công viên
• Nước và nước thải, quản lý và tái chế chất thải rắn, bao gồm cả các tiện ích
thiên nhiên và các tổ chức tương tự, các ngành vui chơi và giải trí, sửa chữa
• Nhà ở, bao gồm xây dựng, nhà thầu, bất động sản, dịch vụ nhà ở cộng đồng,
và bảo trì thiết bị, sửa chữa và bảo trì hàng hóa cá nhân và gia dụng, chăm
chương trình nhà ở giá rẻ, chỗ ở cho khách du lịch, chỗ ở thương mại, thiết kế
sóc thú cưng, dịch vụ giặt hấp và giặt là, các tổ chức tôn giáo, dịch vụ gia đình
nội thất, kiến trúc, kỹ thuật và các dịch vụ liên quan.
tư nhân (ví dụ như chăm sóc trẻ tại nhà, dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa tại nhà),
quản lý các chương trình bảo tồn

*B ệnh nền có nguy cơ gia tăng theo định nghĩa của Trung
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)
 Ung thư
 Bệnh thận mãn tính
 Các bệnh phổi mãn tính, bao gồm bệnh phổi tắc
nghẽn mãn tính (COPD), hen suyễn (trung bình đến
nặng), bệnh phổi kẽ, xơ nang và tăng áp phổi

†

 Trạng thái suy giảm miễn dịch (hệ thống miễn dịch
suy yếu)
 Bệnh gan
 Thừa cân và béo phì (được định nghĩa là chỉ số khối
cơ thể hay BMI lớn hơn 25 kg/m2)

 Sa sút trí tuệ hoặc các tình trạng thần kinh khác

 Mang thai

 Bệnh tiểu đường (tuýp 1 hoặc tuýp 2)

 Bệnh hồng cầu hình liềm hoặc bệnh thalassemia

 Hội chứng Down

 Hút thuốc, hiện tại hay trước đây

 Tình trạng tim (chẳng hạn như suy tim, bệnh mạch
vành, bệnh cơ tim hoặc tăng huyết áp)

 Ghép tạng rắn hoặc tế bào gốc máu

 Nhiễm HIV

 Rối loạn sử dụng chất gây nghiện

 Đột quỵ hoặc bệnh mạch máu não

Đây không phải là danh sách đầy đủ; vui lòng xem https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/categories-essential-workers.html để có danh sách đầy đủ.

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với các cá nhân bị khuyết tật hoặc các cá nhân không nói được tiếng Anh,
OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như ở bản dịch, bản in chữ lớn hay chữ
nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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