
NHỮNG NGƯỜI CHỈ Ở 
TRONG NHÀ

từ 5 tuổi trở lên và người 
chăm sóc trong gia đình họ 

Vắc-xin 
COVID-19 

Và Mũi Tăng Cường

Để Biết Thêm Thông Tin và Được Trợ Giúp:
918-948-0810 hoặc 918-931-0346
https://forms.office.com/g/sKKmXt1Wsm

DHS Pub. No. 21-24VV      Công bố Tháng 11/2021
Ấn bản này được Giám Đốc Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oklahoma Justin Brown cấp phép và được DHS in ấn theo quy định của tiểu bang và liên bang với chi phí 
$108.59 cho 53 3 bản in. Các bản in đã được gửi đến Publications Clearinghouse của Sở Thư Viện Oklahoma (Oklahoma Department of Libraries). Thành 
viên cộng đồng có thể yêu cầu bản in bằng cách gọi đến 1-877-283-4113 (miễn cước).

Hoàn toàn Miễn Phí!



Xin chào quý vị! 

Nhân viên OKDHS đang trợ giúp điều phối vắc-xin COVID-19 cho những người 
CHỈ Ở TRONG NHÀ từ 5 tuổi trở lên và người chăm sóc trong gia đình họ. 
Hoạt động bao gồm điều phối lịch hẹn chích tất cả các mũi vắc-xin COVID-19, 
VÀ MŨI TĂNG CƯỜNG. Vui lòng xem hướng dẫn và khuyến cáo của Trung 
Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) bên dưới. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Sheila       Ashley
918-948-0810     918-931-0346

https://forms.office.com/g/sKKmXt1Wsm

Để biết thông tin bổ sung:
CDC 1-800-232-0233 hoặc 1-800-232-4636

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://oklahoma.gov/covid19.html 

 

Chích vắc-xin là một trong những cách tốt nhất 
để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi COVID-19.

• Hiện có ba loại vắc-xin được cấp phép 
sử dụng.

• Cả ba loại vắc-xin này đều cực kỳ hiệu 
quả trong việc ngăn ngừa tình trạng 
bệnh trở nặng, nhập viện và tử vong.

• Tác dụng phụ là phản ứng bình thường 
và sẽ hết sau 1-2 ngày.

• Quan trọng là quý vị cần tiếp tục thực 
hành rửa tay sạch sẽ, giữ khoảng cách 
tiếp xúc và đeo khẩu trang cho đến khi 
đã được bảo vệ đầy đủ.


