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Ngày 09 tháng 3 năm 2021 

 
Thông báo quan trọng từ Sở Dịch Vụ Phát Triển về 

Liên hệ với Người tiêu dùng trong độ tuổi từ 16-64 

về tư cách đủ điều kiện tiêm chủng COVID-19 
 
 
 

Nội dung cần biết 

 
Đối với những cá nhân trong độ tuổi từ 16-64, trung tâm 

khu vực sẽ liên hệ với quý vị và/hoặc người hỗ trợ của 

quý vị để giúp quý vị tiêm ngừa COVID-19 càng sớm 

càng tốt. 

 
Nội dung thay đổi 

 
Để giúp bảo vệ những người từ 16-64 tuổi chưa tiêm 

ngừa, các trung tâm khu vực sẽ liên hệ với những cá 

nhân này và/hoặc người hỗ trợ của họ nhằm: 

• Cung cấp thông tin về phương thức đặt lịch 

hẹn tiêm ngừa và địa điểm tiêm vắc-xin    

• Cung cấp các lựa chọn trợ giúp trong quá 

trình tiêm ngừa 

• Thảo luận về tính an toàn của vắc-xin và cung cấp các 

thông tin trong mục Câu Hỏi Thường Gặp của DDS 

• Thông báo về thư từ trung tâm khu vực của quý vị, 

cho phép quý vị chứng minh mình hội đủ điều kiện để 

được tiêm ngừa 

• Nhắc nhở quý vị đem theo thư khi đi đến địa điểm 

tiêm ngừa 
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Vui lòng lưu ý rằng việc quý vị hội đủ điều kiện để được 

tiêm ngừa không có nghĩa là quý vị sẽ được tiêm ngừa ngay 

lập tức. Nguồn cung vắc-xin hiện vẫn còn rất hạn chế. 

 
Có thắc mắc? 
 

Vui lòng liên hệ với trung tâm khu vực địa phương của quý 

vị. Nếu họ không thể giúp quý vị, vui lòng gửi thư đến địa 

chỉ email DDSC19@dds.ca.gov. 

 

 
Tìm hiểu thêm 
 

Quý vị có thể đọc toàn bộ nội dung của Chỉ thị DDS về 

Liên hệ với Người tiêu dùng trong độ tuổi từ 16-64 về tư 

cách đủ điều kiện được tiêm chủng COVID-19 
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