Tiêm Vắc-Xin & Liều Tăng Cường COVID-19 Tại Nhà Giúp Nâng Cao Khả Năng Tiếp Cận & Công
Bằng Sức Khỏe
Có khoảng 30 phần trăm cư dân tiểu bang Washington chưa được xem là đã tiêm vắc-xin phòng chống
COVID-19 đầy đủ. Các dữ liệu cho thấy tiêm vắc-xin giúp bảo vệ khỏi vi rút. Tiêm vắc-xin làm giảm nguy
cơ mắc bệnh nặng và tử vong trong trường hợp quý vị nhiễm vi rút và giúp giảm thiểu các trường hợp
nhập viện liên quan đến vi rút. Quý vị cần tiêm các liều vắc-xin ban đầu và liều tăng cường để giúp duy trì
phản ứng miễn dịch chống lại các chủng COVID-19 mới. Khuyến nghị hiện tại đối với các liều tăng
cường được hiển thị trong biểu đồ dưới đây:
Loại vắc-xin đã tiêm
ban đầu

Độ tuổi được phép đối
với liều vắc-xin tăng
cường

Khoảng thời gian giữa
liều ban đầu cuối cùng
(bao gồm cả liều bổ
sung, nếu có) và liều
tăng cường

Số liều

Pfizer-BioNTech

≥ 12 tuổi

≥ 5 tháng

1

Moderna

≥ 18 tuổi

≥ 5 tháng

1

Janssen

≥ 18 tuổi

≥ 2 tháng

1

Giúp bảo vệ bản thân quý vị và những người vẫn chưa thể tiêm vắc-xin. Nhiều người không thể ra khỏi
nhà dựa vào sự giúp đỡ của người khác đối với các nhu cầu hàng ngày, những người này đến nhà của
họ thường xuyên. Họ vẫn dễ bị phơi nhiễm vi rút bởi những người khác có thể chưa được tiêm vắc-xin
hoặc vô tình bị lây nhiễm trong cộng đồng.
Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết không thể ra khỏi nhà và cần tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc
liều tăng cường, hãy yêu cầu ngay hôm nay theo một trong các lựa chọn dưới đây:
• Gọi đến cơ quan y tế địa phương của quý vị để nhận các dịch vụ tiêm vắc-xin tại nhà.
• Nếu cần hỗ trợ, quý vị có thể gọi đến Đường Dây Nóng Hỗ Trợ về COVID-19 của tiểu bang và cho họ
biết quý vị cần các dịch vụ tiêm vắc-xin tại nhà. Gọi 1-800-525-0127 hoặc 1-888-856-5816, sau đó nhấn
#. Có sẵn dịch vụ thông dịch!
• Hoàn thành biểu mẫu đăng ký trực tuyến được liên kết dưới đây để quý vị có thể kết nối với các nhóm
tiêm vắc-xin lưu động sẵn có của quận và/hoặc tiểu bang, những người có thể cung cấp hoặc sắp xếp
các dịch vụ tiêm vắc-xin tại nhà.
Liên Kết Khảo Sát Yêu Cầu Tiêm Vắc-Xin Tại Nhà Của Department of Health (DOH, Sở Y Tế):
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (tiếng Anh)
Nếu quý vị có thắc mắc về dịch vụ này, vui lòng gửi email đến: covid.vaccine@doh.wa.gov.
Lịch Sử Chương Trình
Department of Health (DOH, Sở Y Tế) bắt đầu cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin tại nhà vào tháng 3 năm
2021. Khảo Sát Yêu Cầu Tiêm Vắc-Xin Tại Nhà của DOH (tiếng Anh) bao gồm tất cả 39 quận trên toàn
tiểu bang Washington. Các nhân viên tiêm vắc-xin trong khu vực vẫn đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ
tiếp cận và tiêm các liều vắc-xin ban đầu và liều tăng cường cho những người có nhu cầu. Có thể yêu
cầu dịch vụ tiêm vắc-xin tại nhà theo các ngôn ngữ khác bằng cách gọi đến Đường Dây Nóng Hỗ Trợ
COVID-19 (Quay số 1-800-525-0127 hoặc 1-888-856-5816), sau đó nhấn # để được hỗ trợ về ngôn ngữ.

Để biết thêm thông tin
Truy cập: COVIDVaccineWA.org hoặc DOH.WA.GOV/Coronavirus
Gọi: 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #. Có sẵn dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.

Cải Thiện Công Bằng Vắc-Xin
Dịch vụ Tiêm Vắc-Xin Tại Nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 đến các khu vực của tiểu bang mà có thể
không có sẵn vắc-xin. Mục đích của dịch vụ là nâng cao công bằng sức khỏe cũng như khả năng tiếp
cận vắc-xin COVID-19 cho những người có thể là:
•
•
•

Không thể rời khỏi nhà, đứng xếp hàng hoặc đi bộ với bất kỳ khoảng cách nào.
Đang mắc các khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ.
Đang ở trong tình trạng sức khỏe tâm thần hạn chế khả năng tiếp cận.

Tiêm vắc-xin tại nhà giúp nâng cao công bằng sức khỏe tại các khu vực của tiểu bang được xem như
vùng khan hiếm vắc-xin. Một khu vực được xem là vùng khan hiếm vắc-xin khi một trong những điều sau
đây là đúng:
•
•
•

Không có địa điểm tiêm vắc-xin.
Không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào tiêm vắc-xin.
Có rất ít nhà cung cấp có sẵn để cung cấp dịch vụ cho khu vực địa lý và dân số hiện tại

Các dịch vụ tiêm vắc-xin cho người dân có thể không có sẵn hoặc khó tiếp cận hơn ở những địa điểm
này. Dịch vụ tiêm vắc-xin tại nhà giúp loại bỏ các vấn đề về tiếp cận thường gặp khi sinh sống ở các khu
vực địa lý và vùng sâu vùng xa khó tiếp cận hơn của tiểu bang.
Các dịch vụ tiêm vắc-xin lưu động giúp cung cấp khả năng tiếp cận vắc-xin để bảo vệ tính mạng cho mọi
người ngay tại nhà của họ. Dịch vụ này tập trung trực tiếp vào các khu vực có chỉ số dễ bị tổn thương xã
hội cao, dấu hiệu cho thấy có khả năng bất bình đẳng về sức khỏe. Mọi người có thể yêu cầu tiêm vắcxin thông qua cuộc khảo sát bất kể họ sống ở đâu trong tiểu bang Washington.
Có các dịch vụ tại nhà khác ngoài tiêm vắc-xin COVID-19 không?
Hiện tại, các đội y tá lưu động chỉ có thể cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin COVID-19. Tiêm vắc-xin cúm và
các dịch vụ tiềm năng khác như lấy máu xét nghiệm không có sẵn tại thời điểm này.
Dịch vụ nhóm lưu động có sẵn để giúp nâng cao công bằng sức khỏe cho các nhóm dân số có nguy cơ
tử vong và nhập viện cao nhất do COVID-19. Vui lòng xem xét hoàn thành bản khảo sát dành cho những
người cần tiếp cận với vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay.
Tôi Có Thể Mong Đợi Điều Gì Sau Khi Gửi Yêu Cầu?
DOH thu thập các biểu mẫu yêu cầu hàng tuần và gửi đến cơ quan y tế địa phương của cư dân để tiếp
cận và hành động. Nhân viên văn phòng y tế địa phương sẽ liên hệ với nhóm tiêm vắc-xin lưu động. Nếu
cán bộ y tế địa phương không thể điều phối để tiêm vắc-xin tại nhà, họ sẽ điều phối với DOH để hỗ trợ.
Có sẵn đường dây hỗ trợ ngôn ngữ từ xa để hỗ trợ bất kỳ nhu cầu về dịch thuật nào. Nếu văn phòng y tế
công cộng địa phương không thể giúp đỡ, văn phòng có thể yêu cầu DOH hỗ trợ. Nhóm tiêm vắc-xin lưu
động sẽ liên hệ với người yêu cầu để lên lịch cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin COVID-19 miễn phí tại nhà.
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