Bộ công cụ của chủ sử dụng lao động:
Giúp nhân viên của quý vị tiêm vắc-xin COVID-19
Thông điệp từ Cơ quan Y tế Oregon........................................................... 1
Thông điệp chính/Điểm đề cập.................................................................... 2
AI có thể được tiêm vắc-xin? KHI NÀO?...................................................... 2
Tôi có thể tiêm vắc-xin Ở ĐÂU?................................................................... 2
CÁCH đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin................................................................... 3
TẠI SAO phải tiêm vắc-xin.......................................................................... 3
Tôi cần biết gì trước khi đi tiêm?.................................................................. 4
Điều gì sẽ xảy ra sau khi tiêm vắc-xin......................................................... 4
Các câu hỏi thường gặp............................................................................... 5
Các câu hỏi có thể có của chủ sử dụng lao động........................................ 5
Các câu hỏi có thể nhận được từ nhân viên................................................ 6
Câu hỏi về tiêm vắc-xin............................................................................... 8
Cách hỗ trợ các sự kiện tiêm vắc-xin tại địa
phương và/hoặc tổ chức một sự kiện........................................................ 9
Tài liệu bổ sung............................................................................................10

Tài liệu cho nhu cầu giao tiếp của quý vị:
Mẫu email, nội dung bản tin, nội dung mạng xã hội

Thông điệp từ Cơ quan
Y tế Oregon
Cơ quan Y tế Oregon cảm ơn quý vị giúp nhân viên của mình được tiêm vắc-xin ngừa
COVID-19. Sự hợp tác của quý vị sẽ giúp cứu nhiều mạng sống. Chúng tôi cam kết chia
sẻ thông tin với quý vị khi chúng tôi tiếp tục triển khai chương trình tiêm vắc-xin của tiểu
bang Oregon.
Vui lòng điều chỉnh nội dung này cho những nhân viên mà quý vị đề cập đến. Quý vị
là một phần quan trọng trong nỗ lực của tiểu bang nhằm đảm bảo người lao động có
thông tin chính xác nơi họ có thể đi tiêm vắc-xin. Nếu quý vị có thắc mắc về bộ công cụ
này, vui lòng liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế OHA tại COVID.19@dhsoha.state.or.us.
Kiểm tra các bản cập nhật cho bộ công cụ truyền thông tại
https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-resources.
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Thông điệp chính/Điểm đề cập
Nhân viên của quý vị cần biết gì về
vắc-xin COVID-19 ở tiểu bang Oregon
AI có thể được tiêm vắc-xin? KHI NÀO?
Tiểu bang Oregon đang thực hiện tiêm vắc-xin theo từng giai đoạn.
Chỉ những người trong các nhóm đủ điều kiện mới có thể được tiêm vắc-xin.

Thông tin trình tự tiêm vắc-xin

Tôi có thể tiêm vắc-xin Ở ĐÂU?
Những người sống ở tiểu bang Oregon có thể tiêm vắc-xin tại một số địa điểm.

Thông tin địa điểm tiêm vắc-xin
Vắc-xin sẽ được chuyển đến cho người lao động tại:

•

Một số địa điểm nơi làm việc

•

Một số địa điểm nhà ở nhân viên

Muốn đề cập sự quan tâm đến việc tổ chức sự kiện tiêm chủng tại địa điểm
nơi làm việc của quý vị hoặc địa điểm nhà ở nhân viên, xin liên hệ cơ quan y
tế công cộng địa phương. Xin lưu ý rằng do giới hạn về nguồn cung cấp và
người tiêm vắc-xin nên chỉ một số yêu cầu trong số này được chấp thuận.
Xem thông tin vắc-xin COVID-19 theo hạt.
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CÁCH đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin
Người dân tiểu bang Oregon đủ điều kiện có thể truy cập
covidvaccine.oregon.gov để kiểm tra thông tin vắc-xin trong cộng đồng
của mình, đăng ký trên công cụ Tiêm vắc-xin tiểu bang Oregon và kiểm tra
thông tin cụ thể của hạt. Hiện nay, không đặt lịch hẹn tiêm tại
covidvaccine.oregon.gov nhưng có các liên kết đến các cơ quan y tế công
cộng địa phương và các điểm tiêm vắc-xin hàng loạt để đặt lịch hẹn.
Người dân tiểu bang Oregon cũng có thể nhận trợ giúp bằng cách nhắn tin
cú pháp ORCOVID gửi 898211 (chỉ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)
hoặc gửi email đến ORCOVID@211info.org (có trợ giúp về ngôn ngữ).
Nếu quý vị không nhận được trả lời các câu hỏi của mình về vắc-xin
COVID-19 trên trang web, bằng tin nhắn hoặc qua email, quý vị có thể gọi
211 hoặc 1-866-698-6155 miễn phí và nhận cuộc gọi từ 6 giờ sáng đến 7 giờ
tối hàng ngày, kể cả ngày lễ. Khi gọi có thể phải chờ đợi một thời gian do số
lượng cuộc gọi lớn.
Đối với các quầy thuốc, công dân tiểu bang Oregon đủ điều kiện có thể đặt
lịch hẹn tiêm vắc-xin trực tiếp trên trang web của họ. Các quầy thuốc sẽ sàng
lọc đủ điều kiện hay không.
Bi-Mart: https://book-ch.appointment-plus.com/ctkqt9ky/#/
Costco: costco.com/covid-vaccine.html
Health Mart: healthmartcovidvaccine.com
Rite-Aid: ritea.id/oregon
Safeway/Albertsons: safeway.com/pharmacy/covid-19.html
Walgreens: https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19
Walmart: https://www.walmart.com/cp/flu-shots-immunizations/1228302

TẠI SAO phải tiêm vắc-xin
Vắc-xin COVID-19 có thể giúp chúng ta quay trở lại những gì
chúng ta yêu thích. Tất cả chúng ta đều muốn quay trở lại cuộc
sống của mình. Tiêm vắc-xin có thể giúp chúng ta quay lại nhiều thứ
mà chúng ta bị thiếu. Khi đủ số người được tiêm vắc-xin, chúng ta sẽ
có thể gặp những người thân yêu, tổ chức chào mừng các ngày lễ và
trở lại với cuộc sống bình thường hơn.

Lợi ích của việc tiêm vắc-xin COVID-19
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Tôi cần biết gì trước khi đi tiêm?
Tôi nên tiêm vắc-xin nào? Một trong những loại được cung cấp.
Tất cả vắc-xin COVID-19 hiện có ở Hoa Kỳ được FDA cấp phép theo
giấy phép sử dụng khẩn cấp. Điều này có nghĩa là chúng được kiểm
tra kỹ lưỡng và được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong việc
giảm bệnh nặng, nhập viện và tử vong.
Hãy tiêm vắc-xin ngay khi đến lượt quý vị. Mặc dù nguồn cung
cấp vắc-xin hiện đang bị hạn chế, các quan chức y tế công cộng
đang làm việc để có đủ vắc-xin cho mọi người. Để bảo vệ bản thân
và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, điều quan trọng là quý vị phải
tiêm vắc-xin ngay khi đến lượt.

Sự an toàn và hiệu quả của vắc-xin

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tiêm vắc-xin
Sau khi tiêm vắc-xin COVID, quý vị có thể gặp một số phản
ứng phụ. Sau khi tiêm vắc-xin, có thể có vài phản ứng phụ như bị
đau, mẩn đỏ hoặc sưng tấy tại vị trí tiêm. Quý vị có thể mệt mỏi, đau
đầu hoặc đau cơ, sốt (ít gặp) hoặc buồn nôn. Điều này có nghĩa là
vắc-xin đang hoạt động để giữ cho cơ thể quý vị khỏe mạnh.

Phản ứng phụ của vắc-xin
Sau khi được tiêm vắc-xin đầy đủ, quý vị nên tiếp tục thực hiện
các biện pháp an toàn để bảo vệ bản thân và những người khác vì
COVID-19 là một loại vi-rút mới và các chuyên gia tiếp tục tìm hiểu
thêm về căn bệnh này thường xuyên.

Chúng ta cần làm gì với nhau
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Các câu hỏi Thường gặp
Các câu hỏi có thể có của chủ sử dụng lao động:
Ai được xem là nhân viên tuyến đầu?
Vui lòng xem đồ họa thông tin về trình tự vắc-xin của OHA danh sách những người đủ
điều kiện và khi nào.

Nhân viên hoặc chủ sử dụng lao động có cần cung cấp bằng
chứng cá nhân là nhân viên tuyến đầu không?
Không. Chúng tôi dựa vào hệ thống danh dự. Nhân viên tuyến đầu sẽ không phải xuất
trình bằng chứng rằng họ đủ điều kiện, nhưng các nhà cung cấp vắc-xin có thể yêu
cầu họ khai báo theo cách nào đó về đủ điều kiện của họ.

Có khả năng tiêm vắc-xin tại hiện trường không?
Có, chúng tôi hy vọng một số chủ sử dụng lao động sẽ tổ chức các phòng khám
vắc-xin tại các địa điểm nơi làm việc hoặc các khu nhà ở nhân viên. Điều này yêu
cầu lập kế hoạch và phối hợp với cơ quan y tế công cộng địa phương của quý vị.
Nó không phải là lựa chọn cho mọi chủ sử dụng lao động. Nhưng đối với nhiều chủ sử
dụng lao động, điều đó có ý nghĩa, miễn là có đủ nhân lực trong khu vực để cung cấp
nhân viên cho phòng khám. Liên hệ với cơ quan y tế công cộng địa phương nếu quý vị
muốn tổ chức một sự kiện tiêm vắc-xin như vậy.

Nhân viên đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin như thế nào? Chủ sử dụng lao
động có thể giúp gì không?
Chủ sử dụng lao động có thể hỗ trợ bằng cách cho nhân viên biết nơi cần đến để đặt
lịch hẹn tiêm vắc-xin.
Người dân tiểu bang Oregon đủ điều kiện có thể truy cập covidvaccine.oregon.gov
để kiểm tra thông tin về vắc-xin trong cộng đồng của họ, đăng ký trên công cụ
Tiêm vắc-xin tiểu bang Oregon và kiểm tra thông tin cụ thể của hạt. Hiện nay, không
đặt lịch hẹn tiêm tại covidvaccine.oregon.gov.
Người dân tiểu bang Oregon cũng có thể được hỗ trợ bằng cách nhắn tin cú pháp
ORCOVID gửi 898211 (chỉ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) hoặc gửi email đến
ORCOVID@211info.org (có hỗ trợ ngôn ngữ). Nếu quý vị không nhận được trả lời các
câu hỏi của mình về vắc-xin COVID-19 trên trang web, bằng tin nhắn hoặc qua email,
quý vị có thể gọi 211 hoặc 1-866-698-6155 (miễn phí) nhận cuộc gọi từ 6 giờ sáng đến
7 giờ tối hàng ngày, kể cả ngày lễ. Số lượng cuộc gọi có thể cao hơn mức
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bình thường. Quý vị có thể lựa chọn gọi lại thay vì chờ đợi.

Có sự ưu tiên trong nhóm nhân viên tuyến đầu không?
Bắt đầu từ ngày 29 tháng 03, công nhân nông nghiệp theo mùa và nhập cư, công nhân
nông nghiệp và thủy sản, công nhân chế biến thực phẩm và nhân viên cứu hỏa cháy
rừng sẽ đủ điều kiện để tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Tất cả các nhân viên tuyến đầu
khác sẽ đủ điều kiện vào ngày 19 tháng 04.
Nhân viên tuyến đầu là người có công việc mà họ có nguy cơ cao tiếp xúc với
COVID-19 vì họ không thể thực hiện nhiệm vụ công việc của mình từ nhà hoặc ở một
môi trường khác hạn chế sự tiếp xúc gần hoặc thường xuyên với những người khác
bên ngoài hộ gia đình của họ. Công việc của một nhân viên tuyến đầu phải:

• Thường xuyên tiếp xúc gần gũi với những người khác 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.
Nếu một người đáp ứng các tiêu chí này và nằm trong danh sách các ngành do CDC
chỉ định trong Giai đoạn 1b hoặc 1c hoặc nằm trong danh sách các ngành của Cơ
quan Y tế Oregon (OHA), thì người đó được coi là nhân viên tuyến đầu.
Danh sách của OHA có thể tham khảo tại đây: https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/

DHSForms/Served/lv3527A.pdf

Danh sách đầy đủ hơn của CDC, bao gồm các định nghĩa, có thể tham khảo tại đây:

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/categories-essential-workers.html

Mọi người cần phải tự xác định xem mình có phải là nhân viên tuyến đầu hay không.
Tiểu bang không yêu cầu xác minh một người thuộc một loại cụ thể nào, mặc dù tại
điểm tiêm vắc-xin, quý vị có thể được hỏi mình thuộc loại nào.
Do có rất nhiều câu hỏi về đủ điều kiện của nhân viên tuyến đầu, OHA không thể trả
lời hết các câu hỏi cụ thể này. OHA sẽ tiếp tục làm việc với mục Câu hỏi thường gặp
(FAQ), vì vậy kiểm tra mục này định kỳ để biết các câu trả lời cụ thể hơn.
Mục Câu hỏi thường gặp (FAQ) có thể xem ở đây:

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/lv2390u.pdf

Quý vị có thể gặp các câu hỏi sau từ các nhân viên:
Tôi có thể tiêm vắc-xin ở đâu?
Hiện tại, những nơi đang tiêm vắc-xin bao gồm cơ quan y tế công cộng địa phương
hoặc đối tác của họ, quầy thuốc, bệnh viện, sự kiện tiêm chủng, trung tâm y tế đủ điều
kiện liên bang và cơ quan y tế bộ lạc. Hiện tại, do nguồn cung hạn chế, nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc chính của quý vị (văn phòng bác sĩ của quý vị) có thể không nhận
được vắc-xin.
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Làm cách nào để biết tôi có đủ điều kiện để tiêm vắc-xin không?
Truy cập covidvaccine.oregon.gov và sử dụng công cụ tiêm vắc-xin tiểu bang Oregon. Nó
được thiết kế để giúp quý vị biết có đủ điều kiện hay không. Quý vị muốn đăng ký nhận
thông tin cập nhật về các đợt tiêm vắc-xin. Nếu quý vị cần trợ giúp đăng ký, nhờ ai đó
giúp đỡ hoặc gọi số 211.

Khi nào tôi có thể tiêm vắc-xin?
Kể từ ngày 29 tháng 03, một số nhân viên tuyến đầu đủ điều kiện tiêm vắc-xin
COVID-19. (Xem danh sách đầy đủ những người đủ điều kiện và thời gian tiêm.)
Vì vắc-xin khan hiếm nên quý vị có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần mới có thể đặt
lịch hẹn tiêm vắc-xin. Quý vị đã đợi một thời gian dài. Thật khó chịu khi chờ đợi nhưng
chúng tôi yêu cầu quý vị kiên nhẫn. Một số hạt vẫn đang tiêm vắc-xin cho những người
dân Oregon đủ điều kiện khác và nguồn cung cấp vắc-xin liên bang rất khan hiếm.

Để biết thêm thông tin, tôi có thể hỏi đâu?
Truy cập covidvaccine.oregon.gov.
Nhắn tin cú pháp ORCOVID gửi 898211 để nhận thông tin cập nhật (chỉ bằng tiếng
Anh và Tây Ban Nha).
Email ORCOVID@211info.org.
Nếu quý vị không nhận được trả lời các câu hỏi của mình về vắc-xin COVID-19 trên
trang web, bằng tin nhắn hoặc qua email, quý vị có thể gọi 211 hoặc 1-866-698-6155
(miễn phí). Đường dây nhận cuộc gọi từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối hàng ngày, kể cả
ngày lễ. Thời gian chờ có thể lâu do số lượng cuộc gọi lớn. Có lựa chọn nhận cuộc gọi
lại thay vì chờ đợi. Trung tâm cuộc gọi nhận trả lời bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban
Nha. Phiên dịch miễn phí có sẵn cho tất cả các ngôn ngữ khác. TTY: Quay số
711 hoặc gọi số 1-866-698-6155

Để chứng minh tính đủ điều kiện của mình, tôi cần mang theo giấy
tờ tùy thân nào?
Quý vị không cần phải xuất trình bằng chứng rằng quý vị đủ điều kiện, nhưng các nhà
cung cấp vắc-xin có thể yêu cầu quý vị kê khai cách nào đó là người có đủ điều kiện.

Phí tiêm vắc-xin là bao nhiêu?
Tôi có cần phải có bảo hiểm để tiêm vắc-xin không? Vắc-xin COVID miễn phí cho quý
vị. Quý vị không cần bảo hiểm y tế. Nếu quý vị có bảo hiểm y tế, các nhà cung cấp
vắc-xin có thể tính phí tiêm cho công ty bảo hiểm của quý vị khi tiêm vắc-xin. Điều này
có nghĩa là quý vị có thể yêu cầu cung cấp thông tin bảo hiểm khi quý vị tiêm vắc-xin
COVID, vì vậy vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm y tế nếu quý vị có bảo hiểm. Các nhà
cung cấp vắc-xin không tính phí quý vị khi tiêm vắc-xin cho quý vị.
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Các câu hỏi về quản lý vắc-xin
Điều gì xảy ra sau khi tôi tiêm vắc-xin?
Quý vị vẫn cần phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách thể chất sau khi tiêm
vắc-xin. Mọi thứ không thể trở lại bình thường cho đến khi chưa đủ số người được
tiêm vắc-xin. Chúng tôi biết việc tiêm vức-xin sẽ giúp mọi người không bị bệnh.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết nếu một người đã được tiêm hai mũi vắc-xin có thể
lây lan COVID-19 hay không. Chúng tôi không muốn quý vị lây bệnh cho những người
chưa được tiêm vắc-xin. Điều quan trọng là tiếp tục mang khẩu trang, tránh xa người
khác 6 feet, rửa tay và không tiếp xúc gần gũi những người không sống chung.
Quý vị cũng có thể cần tiêm hai liều vắc-xin. Đối với hầu hết các loại vắc-xin, quý vị
có thể cần tiêm hai mũi. Quý vị tiêm mũi thứ hai từ 3 hoặc 4 tuần sau khi tiêm mũi đầu
tiên. Điều quan trọng là quý vị phải tiêm đủ hai mũi để vắc-xin phát huy tác dụng.
Hỏi người tiêm cho quý vị mũi đầu tiên về thời gian quý vị phải tiêm mũi thứ hai. Quý vị
nên tiêm mũi thứ hai tại cùng nơi quý vị đã tiêm mũi đầu tiên. Làm điều này trừ khi y tá
hoặc bác sĩ yêu cầu quý vị tiêm mũi thứ hai ở một nơi khác.

Điều gì xảy ra nếu tôi tiếp xúc với COVID-19 sau khi tiêm mũi đầu tiên?
Nếu quý vị tiếp xúc với COVID, quý vị nên tuân theo các nguyên tắc về sức khỏe cộng
đồng và ở nhà trong 14 ngày ngay cả khi đã tiêm mũi đầu tiên.

Tôi cần được theo dõi trong bao lâu sau khi tôi được tiêm vắc-xin?
Quý vị sẽ được theo dõi trong 15-30 phút sau khi tiêm vắc-xin. Điều này có nghĩa là
quý vị cần phải chờ đợi tại nơi tiêm vắc-xin để nhà cung cấp vắc-xin có thể theo dõi để
đảm bảo rằng quý vị cảm thấy ổn.

Các phản ứng phụ của vắc-xin là gì?
Sau khi tiêm vắc-xin COVID-19, quý vị có thể bị đau cánh tay. Quý vị có thể bị đau cơ,
đau khớp, mệt mỏi, nhức đầu, ớn lạnh hoặc có thể sốt. (Sốt ít phổ biến hơn.) Nó có
nghĩa là vắc-xin đang hoạt động để giữ cho cơ thể quý vị khỏe mạnh. Đây là những
dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể quý vị đang được bảo vệ. Đôi khi những phản
ứng phụ này có thể khiến quý vị không thể thực hiện các hoạt động bình thường của
mình trong vài ngày. Hầu hết các tác dụng phụ này sẽ biến mất sau vài ngày.

Tôi nên gọi cho ai nếu tôi có các phản ứng phụ: nơi tiêm vắc-xin hay
nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe chính của tôi?
Các phản ứng phụ thường gặp sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. Nếu quý vị lo lắng về
bất kỳ phản ứng phụ nào sau khi rời khỏi địa điểm tiêm vắc-xin, quý vị nên liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe chính của mình. Hoặc quý vị có thể đến cơ sở sức
khỏe khẩn cấp hoặc cấp cứu.
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Tôi có cần phải tiếp tục mang khẩu trang và giữ khoảng cách
về thể chất không?
Quý vị vẫn cần phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách thể chất sau khi tiêm
vắc-xin. Mọi thứ không thể trở lại bình thường cho đến khi đủ số người được tiêm
vắc-xin. Chúng tôi biết việc tiêm vắc-xin giúp mọi người phòng bệnh. Nhưng chúng
tôi vẫn chưa biết nếu một người đã tiêm cả hai mũi vắc-xin có thể lây lan COVID-19
hay không. Chúng tôi không muốn quý vị lây bệnh cho những người chưa được
tiêm vắc-xin. Điều quan trọng là tiếp tục mang khẩu trang, tránh xa người khác 6 feet,
rửa tay và không tiếp xúc gần gũi những người không sống chung.
Nếu có thêm thắc mắc về vắc-xin COVID-19, xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Cách hỗ trợ các sự kiện tiêm vắc-xin tại
địa phương và/hoặc tổ chức một sự kiện
Tuyển dụng tình nguyện viên cho các sự kiện tiêm
vắc-xin địa phương/sự kiện tiêm vắc-xin của quý vị
Để nhanh chóng tiêm vắc-xin cho người dân tiểu bang Oregon, một trong những rào
cản lớn nhất là thiếu người đủ tiêu chuẩn tiêm vắc-xin. Tin tốt là có những người đủ
điều kiện làm điều này, chẳng hạn như kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT), nhân viên
y tế nghỉ hưu và nhân viên y tế cũ đã chuyển nghề. Họ chưa được yêu cầu giúp đỡ.

Quý vị có thể giúp tuyển dụng những tình nguyện viên này bằng cách đưa ra lời kêu
gọi đến nhân viên, gia đình và mạng lưới của họ cũng như khách hàng của quý vị. Sử
dụng đoạn văn dưới đây trong các email và/hoặc các bài đăng trên mạng xã hội:
Cần tình nguyện viên tiêm vắc-xin
Nếu quý vị đã qua đào tạo chuyên nghiệp về tiêm chích, [điền tên hạt]
cần quý vị giúp đỡ.
Tình nguyện giúp tiêm vắc-xin cho cộng đồng chúng ta chống lại COVID-19
Đăng ký làm tình nguyện viên tại https://serv-or.org.

Tổ chức sự kiện tiêm vắc-xin

Chúng tôi hy vọng một số chủ sử dụng lao động sẽ tổ chức các phòng khám vắc-xin tại
nơi làm việc hoặc khu nhà ở của nhân viên. Điều này yêu cầu cần phải lập kế hoạch
và phối hợp với cơ quan y tế công cộng địa phương của quý vị. Nó không phải là lựa
chọn cho mọi chủ sử dụng lao động. Nhưng đối với một số chủ sử dụng lao động lớn,
điều đó có ý nghĩa, miễn là có đủ vắc-xin và nhân lực y tế sẵn có trong khu vực để
cung cấp nhân viên cho phòng khám. Liên hệ với cơ quan y tế công cộng (LPHA)
địa phương nếu quý vị muốn tổ chức một sự kiện tiêm vắc-xin.
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Tài liệu bổ sung

Ngoài việc sử dụng các mẫu trong bộ công cụ OHA này, chúng tôi khuyến khích quý
vị xem các tài liệu được cập nhật thường xuyên của CDC và Liên minh Hành động Y
tế. Họ cung cấp các công cụ và tài liệu miễn phí cho cộng đồng doanh nghiệp, do các
chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, sức khỏe và truyền thông tuyển chọn. Các tài
liệu có thể có ở đây:

• Nội dung vắc-xin COVID-19 tùy chỉnh của CDC cho người lao động cần thiết
• Tài liệu truyền thông COVID-19 của Liên minh Hành động Y tế dành cho
doanh nghiệp
• Hướng dẫn truyền thông cho doanh nghiệp
• Thông điệp chính cho nhân viên
• Hướng dẫn trò chuyện dành cho người quản lý
• Hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ về vắc-xin COVID-19
• Hướng dẫn tin nhắn và chi tiết khán giả cho cộng đồng người da đen,
gốc Tây Ban Nha, người Mỹ da đỏ và người Alaska bản địa
• Mẫu kế hoạch truyền thông nhân viên
• Bộ công cụ mạng xã hội
• Mẫu tin nhắn

Tài liệu cho nhu cầu truyền thông của quý vị:
Mẫu email, nội dung bảng tin, nội dung mạng xã hội

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 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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