Những điều cần biết trước khi tiêm vắc-xin
Thông tin về nơi tiêm vắc-xin
có tại covidvaccine.oregon.
gov và thông qua Công
cụ Tiêm vắc-xin tiểu bang
Oregon (GVO).

Không cần giấy tờ tùy thân.
OHA không yêu cầu bằng chứng
là quý vị đủ điều kiện. Các nhà
cung cấp vắc-xin có thể yêu cầu
quý vị kê khai đủ điều kiện tại một
điểm tiêm chủng.

Quý vị không cần cung cấp số
An sinh Xã hội. Ngay cả khi quý
vị được hỏi trong quá trình tạo lịch
hẹn, quý vị có thể để trống ô đó.

Vắc-xin COVID-19 là miễn phí.
Quý vị không cần bảo hiểm y tế,
nhưng nếu quý vị có bảo hiểm,
nên mang theo thẻ bảo hiểm đến
cuộc hẹn.

Có sẵn các lựa chọn phương tiện
di chuyển. Nếu quý vị là thành viên
Chương trình Y tế Oregon (OHP) và
cần đưa đón để tiêm vắc-xin, quý vị
được miễn phí đi xe. Tìm một chuyến
đi thông qua dịch vụ đi xe OHP
hoặc thông qua kế hoạch Tổ chức
Chăm sóc Phối hợp (CCO).

Quý vị có thể phải xếp hàng đợi.
Lập kế hoạch trước và hỏi quản trị
viên tại điểm tiêm vắc-xin về ngôn
ngữ hoặc các điều kiện khác nếu
quý vị cần.

Nếu quý vị nhận loại vắc-xin hai
liều, quý vị cần phải sắp xếp
thêm một cuộc hẹn nữa. Nếu quý
vị nhận được loại vắc-xin Pfizer
hoặc Moderna, quý vị sẽ có thẻ
tiêm chủng nó cho biết khi nào tiêm
liều thứ hai. Vắc-xin Johnson &
Johnson chỉ yêu cầu một liều.

Nếu quý vị bị bệnh đừng
đến cuộc hẹn.

Quý vị sẽ được theo dõi
trong 15–30 phút sau khi
tiêm vắc-xin. Nhà cung cấp
vắc-xin muốn đảm bảo rằng
quý vị cảm thấy ổn.

Quý vị phải cách ly nếu tiếp xúc
với COVID-19 trước khi tiêm liều
cuối cùng. Tuân thủ các nguyên
tắc về sức khỏe cộng đồng và ở
nhà trong 14 ngày ngay cả khi quý
vị đã tiêm mũi đầu tiên.

Truy cập 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
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