Kate Brown, Thống đốc

Danh sách các nhà giáo dục hiện đủ
điều kiện nhận vắc xin COVID-19
Cập nhật ngày 25 tháng 01 năm 2021
Kể từ Thứ Hai, ngày 25 tháng 1, các nhà giáo dục—bao gồm các nhà giáo dục và nhân viên
trường K-12 công lập và tư nhân, các nhà giáo dục mầm non và nhân viên, các trung tâm
và nhân viên chăm sóc trẻ được cấp phép — có thể bắt đầu tiêm chủng. Sau đây là danh
sách hiện tại, có thể được cập nhật khi có hướng dẫn chính sách khác:

Nhân viên và các nhà giáo dục mầm non, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ
em và nhân viên chăm sóc trẻ em


Tất cả các cá nhân trong các cơ sở Chăm sóc Trẻ em Khẩn cấp (Emergency Child
Care, ECC), bao gồm cả thanh niên (từ 16 đến 18 tuổi)



Những người chăm sóc được miễn giấy phép cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được
Bộ Dịch vụ Nhân sinh Oregon trợ cấp tại nhà riêng của họ hoặc tại nhà của trẻ



Các cơ sở không thuộc ECC được cấp phép và ghi nhận (tại nhà hoặc tại trung tâm)



Các điều tra viên của Văn phòng Chăm sóc Trẻ em (Office of Child Care, OCC)



Các cá nhân trong nhóm nhà cung cấp thay thế

Các nhà giáo dục và nhân viên trường K-12 công và tư
Nhân viên hệ thống trường K-12 công lập và tư thục bao gồm (học khu được trả lương và ký
hợp đồng) bao gồm:


Giáo viên



Giáo viên dạy thay



Chuyên viên bán hàng



Tài xế xe buýt



Người trông coi - bảo trì - cơ sở vật chất



Nhân viên dinh dưỡng



Nhân viên văn phòng trường học



Ban giám hiệu



Nhân viên tư vấn và nhân viên hỗ trợ sức khỏe tâm thần



Nhân viên y tế
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Nhân viên chăm sóc trẻ em



Nhân viên thư viện



Các nhà giáo dục và nhân viên nhà trường khác trong trường



Giáo viên giảng dạy, giáo viên thực hành và người giám sát của họ



Nhân viên can thiệp sớm/nhân viên giáo dục mầm non đặc biệt



Huấn luyện viên và quan chức



Nhân viên chương trình và nhân viên ngoại khóa (bao gồm các đối tác cộng đồng cung
cấp dịch vụ cho học sinh và gia đình trong khuôn viên trường học, cũng như các
chương trình như trường học ngoài trời)



Nhân viên của khu học chánh và sở giáo dục làm việc trong khuôn viên trường học
(huấn luyện viên giáo viên, TOSA, CNTT, v.v.)

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, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1-971-6732411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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