VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC
Kate Brown, Thống đốc

500 Summer St NE E20
Salem OR 97301
Thư thoại: 503-947-2340
Fax: 503-947-2341

Biên bản ghi nhớ
Kính gửi: Các đối tác y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe
Từ: Cơ quan Y tế Oregon
Ngày: 5 tháng Một năm 2021
Chủ đề: Cập nhật về việc xắp xếp trình tự ở giai đoạn 1a COVID-19

Chúng tôi cung cấp bản cập nhật Kế hoạch xắp xếp trình tự tiêm chủng ở giai đoạn 1a của
Oregon đã công bố ngày 18 tháng Mười hai năm 2020. Kế hoạch giai đoạn 1a của Oregon
phù hợp nhưng rộng hơn so với các khuyến cáo của Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm
chủng (ACIP) cho giai đoạn đầu phân phối vắc-xin COVID-19. Mục đích ban đầu của Kế
hoạch là phân bổ việc phân phối và sử dụng vắc-xin có chú ý đến việc xem xét về hậu cần và
tính đến các yếu tố về công bằng, cá nhân, môi trường và hoạt động cho thấy tăng nguy cơ
lây nhiễm hoặc lây lan vi-rút hoặc tìm ra các hậu quả sức khỏe đặc biệt nghiêm trọng do vi-rút
gây ra.
Nhằm giữ vững cam kết về công bằng trong khi cân nhắc những thách thức trong hoạt động khi
triển khai vắc-xin COVID-19, chúng tôi chuyển đổi phương pháp tiếp cận từ phương pháp
bắt buộc phải có xắp xếp trình tự tiêm chủng Giai đoạn 1a sang phương pháp cho phép bất
kỳ người nào được bao gồm trong Nhóm 1-4 Giai đoạn 1a đều được coi là đủ điều kiện để
được tiêm chủng tại thời điểm này. Các chuyên gia và các cơ sở tiêm vắc-xin cần phải tiêm
chủng theo cách mang lại hiệu quả cao nhất để tối đa hóa việc tiêm chủng, tuy nhiên, trong
phạm vi có thể, các chuyên gia cần phải tuân theo việc xắp xếp trình tự được nêu trong Kế
hoạch.
Để tối đa hóa các nỗ lực tiêm chủng, OHA đang tận dụng các hệ thống hiện có cho các hoạt động
tiêm chủng, chẳng hạn như các bệnh viện, hệ thống y tế, cơ quan EMS và cơ quan y tế công
cộng có thẩm quyền ở địa phương. OHA khuyến khích các đối tác phân phối vắc-xin này nên tiếp
tục hợp tác cùng nhau để tiêm chủng cho các cá nhân trong Giai đoạn 1a.
Chương trình hợp tác dược phẩm liên bang sẽ tiếp tục phục vụ nhiều cơ sở chăm sóc dài
hạn và chăm sóc tập trung trong phạm vi các nhóm thuộc Giai đoạn 1a. Các viên chức tiểu
bang đang tích cực xem xét lại danh sách các cơ sở tham gia vào chương trình vắc-xin liên
bang. Tiểu bang vẫn đang nỗ lực đánh giá để tìm cách hỗ trợ các chuyên gia không đủ điều
kiện hoặc không đăng ký chương trình. Tiểu bang sẽ lưu giữ danh sách các cơ sở chăm sóc
tập trung (ví dụ: nhà nuôi dưỡng dành cho người cao tuổi, người lớn bị tàn tật, người lớn gặp
các vấn đề về sức khỏe hành vi và người khuyết tật về trí tuệ và phát triển, cũng như các nhà
chăm sóc theo nhóm dành cho những người chậm phát triển và khuyết tật trí tuệ và các cơ
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sở và nhà điều trị sức khỏe hành vi tại khu dân cư) cần hỗ trợ vắc-xin và phối hợp với các
chiến lược của tiểu bang cho những cơ sở này.
Đối với những cá nhân không được kết nối với một trong các cơ sở chăm sóc tập trung ở Giai
đoạn 1a hoặc với bệnh viện, hệ thống y tế lớn hoặc người sử dụng lao động, OHA và các đối tác
trong khu vực đang nỗ lực làm việc để hoàn thiện và thông báo về các lựa chọn tiếp cận vắc-xin
cho những cá nhân này. Các lựa chọn này sẽ được thông báo ngay khi có thêm thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi, nếu Cơ quan Y tế Công cộng có thẩm quyền ở địa phương và/hoặc đối
tác của họ có đủ số liều và nguồn lực để tiến hành tiêm chủng cho nhân viên và cư dân trong một
cơ sở chăm sóc tập trung không đăng ký trong chương trình hợp tác dược phẩm liên bang,
LPHA và/hoặc đối tác của họ có thể tiến hành việc tiêm chủng đó.
Không phụ thuộc vào sự thay đổi của Giai đoạn 1a này, việc phân bổ cho các cơ sở tiêm
chủng sẽ khác với việc phân bổ ban đầu khi có thêm các cơ sở tiêm chủng được đăng ký.
OHA sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng việc phân bổ vắc-xin hỗ trợ các hoạt động tiêm chủng trong
các cộng đồng phù hợp với việc xắp xếp trình tự của Nhóm 1-4 trong phạm vi có thể.
OHA sẽ công bố thông tin bổ sung liên quan đến việc tiêm chủng COVID-19 vào thứ Sáu,
ngày 8 tháng Một liên quan đến việc phân phối và sử dụng vắc xin của Giai đoạn 1a. OHA
cũng sẽ công bố thông tin cập nhật khi các cá nhân ngoài những người được bao gồm trong
Nhóm 1 đến Nhóm 4 của Giai đoạn 1a đủ điều kiện được tiêm vắc-xin.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vắc-xin COVID-19 trong thời gian chờ đợi, hãy
gửi câu hỏi đến một trong những địa chỉ sau để OHA có thể hỗ trợ.
Thông tin chung về vắc-xin COVID-19: Covid19.vaccine@dhsoha.state.or.us
Đăng ký dành cho chuyên gia tiêm vắc-xin COVID-19: Vaccine.ProviderEnroll@dhsoha.state.or.us
Ủy ban tư vấn vắc-xin COVID-19: Covid.vaccineadvisory@dhsoha.state.or.us
Thông tin cũng có tại trang web về Vắc-xin COVID-19 của OHA:
http://healthoregon.org/covidvaccine
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