
Quý vị nhận được thẻ tiêm vắc-xin để chứng minh quý vị đã tiêm vắc-xin 
COVID-19. Hãy giữ thẻ đó an toàn! Quý vị nên giữ gìn thẻ đó như thẻ tín 
dụng, bằng lái xe hay hộ chiếu của quý vị. Thẻ của quý vị không chỉ là thẻ 
nhắc nhở lịch trình; mà đó là hồ sơ chính thức quý vị có thể cần đến khi đi 
lại, ra vào sự kiện và các mũi tiêm nhắc lại có thể có sau này.

Nhiều doanh nghiệp ở Washington hiện đang cung cấp các ưu đãi cho những người có bằng chứng 
xác minh về việc đã tiêm vắc-xin đầy đủ như giảm giá, quà tặng miễn phí hoặc chỗ ngồi ưu tiên cho 
các sự kiện. Hãy giữ gìn thẻ tiêm vắc-xin của quý vị để tận hưởng các ưu đãi đặc biệt đó.

• HÃY giữ thẻ tiêm vắc-xin của quý vị giữa các mũi tiêm và sau đó.
• HÃY chụp ảnh mặt trước và mặt sau của thẻ để chuẩn bị sẵn bản sao kỹ

thuật số. Cân nhắc tự gửi ảnh đó qua email cho quý vị, lập album hoặc
gắn thẻ vào ảnh để quý vị có thể tìm lại ảnh dễ dàng.

• HÃY chụp một bản sao nếu quý vị muốn mang theo.

• ÐỪNG vứt thẻ đi hoặc làm mất thẻ!
• ÐỪNG đăng ảnh tự chụp có hình thẻ tiêm vắc-xin của quý vị lên mạng.

Thay vào đó, hãy tự chụp ảnh và sử dụng nhãn kỹ thuật số (chỉ có bằng
Tiếng Anh) của chúng tôi bằng cách tìm #vaccinateWA hoặc #wadoh!
Hãy nhớ gắn thẻ @WADeptHealth.

• ÐỪNG ép thẻ gốc của quý vị. Quý vị có thể ép bản sao để mang theo.

Quý Vị Đã Nhận Được Thẻ Tiêm Vắc-xin COVID: 
Bây Giờ Quý Vị Cần Làm Gì?

Nếu quý vị không còn giữ thẻ tiêm vắc-xin 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa 

Dịch Bệnh) của quý vị thì sao?
Đừng lo lắng nếu quý vị làm thất lạc hoặc mất thẻ! Quý vị có thể lấy 
bằng chứng chính thức, được xác nhận về việc tiêm vắc-xin 
COVID-19 của quý vị trực tuyến và miễn phí. Trang web MyIR là 
cách thức chính thức của tiểu bang để truy cập bằng chứng về việc 
tiêm vắc-xin tại tiểu bang Washington. Để lấy bản sao, hãy truy cập 
www.MyIRmobile.com và đăng ký miễn phí. Quý vị có thể tải về 
ngay nếu quý vị đã lập tài khoản MyIR!

*Vui lòng lưu ý rằng có thể không xác minh được ngay hồ sơ của
quý vị thông qua MyIR và việc truy cập hiện chỉ có bằng Tiếng Anh.

Để được hỗ trợ ngôn ngữ hoặc trợ giúp thêm trong việc lấy hồ sơ, 
quý vị có thể gọi đến Office of Immunization and Child Profile (Văn 
Phòng Chủng Ngừa và Hồ Sơ Trẻ Em) của Tiểu Bang Washington 
trong giờ làm việc thông thường theo số 360-236-3595 hoặc liên hệ 
qua email tại waiisrecords@doh.wa.gov.

Sau đây là một số lời khuyên hữu ích cần ghi nhớ khi giữ
 gìn thẻ tiêm vắc-xin của quý vị:

DOH 348-809 June 2021
Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính 
hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov.

https://myirmobile.com/
https://giphy.com/WADeptHealth/

