Chích ngừa COVID-19 tại Nhà hiện được Cung cấp
cho Những cư dân Quận LA Không thể Rời khỏi nhà
Liệu tôi có thể tham gia không?
Quý vị hội đủ điều kiện tham gia nếu quý vị gặp khó khăn trong việc tự
mình rời khỏi nhà một
cách an toàn để đi chích ngừa COVID-19.
Ghi danh:
Tất cả mọi người tự ghi danh hay được các tổ chức, cơ quan, bác sĩ,
người chăm sóc, thành
viên gia đình và người thân thay mặt ghi danh hay giới thiệu đều được
hoan nghênh!
• Quý vị có thể yêu cầu việc chích ngừa tại nhà bằng cách hoàn tất đơn yêu cầu

trực tuyến (xem ở dưới).

https://tinyurl.com/drr4kh3k
Để truy cập vào trang mạng, hãy
quét mã QR bằng cách giữ camera
điện thoại chiếu trực diện vào mã

• Hoặc bằng cách gọi đến số 1-800-582-4336 (từ 8 giờ 30 sáng đến 1 giờ
chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) để yêu cầu được chích vắc-xin tại nhà qua
điện thoại bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Cho những ngôn ngữ khác, xin hãy
gọi số 1-833-540-0473 (từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối, 7 ngày trong tuần)
hoặc quay số 2-1-1.

Hãy đi chích ngừa để bảo vệ bản thân
Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 (Pfizer, Moderna, Johnson &
Johnson) đều đã được chứng minh về tính an toàn và hiệu quả trong
việc bảo vệ quý vị khỏi bị nhiễm bệnh.
Nếu quý vị có câu hỏi về việc chích ngừa tại nhà, các hình thức đưa đón
chuyên chở hoặc thông tin chung về vắc-xin ngừa COVID-19, xin vui lòng
gọi cho Sở Y tế Công cộng theo số 833-540-0473 hoặc truy cập vào trang
mạng của chúng tôi tại VaccinateLACounty.com.
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