
Cho biết thông tin về cách hẹn ngày và nơi chủng
ngừa 
Cho biết các lựa chọn để được chủng ngừa
Cho biết về sự an toàn của chủng ngừa, từ Các Thắc
Mắc Thường Hỏi của Ban Ngành 
Cho biết, nếu quý vị đã được chủng ngừa rồi 

Phải Làm Gì 
Đối với những người 65 tuổi trở lên, trung tâm khu vực
của quý vị sẽ liên lạc quý vị và gia đình quý vị để giúp
chủng ngừa càng sớm càng tốt.

Những người có nguy cơ cao từ 16 đến 64 tuổi cũng đủ
điều kiện để được chủng ngừa sau ngày 15 tháng Ba,
2021. 

Điều gì thay đổi? 
Để bảo vệ những người nào 65 tuổi trở lên chưa được
chủng ngừa, các trung tâm khu vực sẽ liên lạc với họ
và/hoặc người chăm sóc họ để:

Kể từ ngày 15 tháng Ba, 2021, các nơi chăm sóc sức
khỏe có thể chủng ngừa cho những người từ 16-64 tuổi
có nguy cơ cao bị bệnh nặng hoặc tử vong từ COVID-19.

Ngày 12 tháng Hai, 2021

Tin Nhắn Quan Trọng từ Ban Dịch Vụ Phát Triển California

Liên Lạc với Người Tiêu Dùng về Việc Đủ
Điều Kiện Chủng Ngừa COVID-19 
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https://www.dds.ca.gov/corona-virus-information-and-resources/vaccine-testing/


DDSC19@dds.ca.gov
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Để được danh sách của các tình trạng sức khỏe đủ điều kiện
đặc biệt, đọc bản chỉ dẫn đầy đủ từ DDS. Thông tin này có
thể thay đổi khi khoa học gia biết thêm thông tin.

Xin ghi nhớ rằng quý vị hội đủ điều kiện được chủng ngừa,
không có nghĩa là quý vị sẽ được chích ngay. Hiện tại, thuốc
dự trữ đang còn hạn chế. 

Quý vị có thắc mắc?
Xin liên lạc với trung tâm khu vực tại địa phương của quý vị.
Nếu họ không thể giúp quý vị, xin gởi điện thư đến
DDSC19@dds.ca.gov

Tìm hiểu thêm
Liên Lạc Người Tiêu Dùng về Tiêu Chuẩn Chủng Ngừa
COVID-19 
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