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Đăng ký trực tuyến hoặc qua điện thoại

Có thể không được lựa chọn
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Kế Hoạch Tiêm Chủng:
GIAI ĐOẠN 2
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có bất cứ tiền sử phản ứng dị ứng
với vắc-xin hoặc tiêm thuốc
hiện đang bị nhiễm COVID-
19/nếu quý vị từng bị nhiễm
COVID-19
gần đây có tiêm bất kỳ loại vắc-
xin nào khác
bị rối loạn chảy máu hoặc đang
dùng thuốc chống đông máu

tên, ngày sinh, địa chỉ, địa chỉ email (nếu
có), số điện thoại

Xếp Lịch Hẹn

Các câu hỏi sẽ được đưa ra:

Quý vị cần:

Cách đăng ký video sẵn có



Kế Hoạch Tiêm Chủng: 
Giai đoạn 2

Hiện có 2 nhãn hiệu vắc-xin: Pfizer-BioNTech và
Moderna. Hai loại có tác dụng như nhau và có cùng
hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn ngay sau khi
tiêm vắc-xin (đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, v.v.)

Quý vị chỉ có thể xếp lịch tiêm lần hai sau
khi đã tiêm liều đầu tiên

Vắc-xin có hiệu quả hơn 94%

trao đổi với bác
sĩ của quý vị

nếu gặp phải tác
dụng phụ

Quý vị cần tiêm HAI liều, cách nhau
khoảng một tháng



TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỌI BIỆN
PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Kế Hoạch Tiêm Chủng: 
Người khác

Đeo khẩu trang/giãn cách 6 foot (2 mét)/tránh
đám đông/rửa tay

Thật không may, sẽ phải mất thời gian tiêm
vắc-xin cho mọi người

Vermont hiện dự kiến   nhận được khoảng 8000
liều vắc-xin mỗi tuần từ chính phủ liên bang,
nhưng con số đó có thể thay đổi.

2021 infographic by Mellisa Cain of Iceberg Consulting


