ធនធានសម្រាប់វ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19
បន្ថែ មពីល ើទីតាំចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ទីភ្នាក់ងារន្ែទ ាំសុខភ្នព OC (Health Care Agency, HCA) (លៅកាត់ថាទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង ឬ
PODs) មាថបណ្ដ
ា ញលសេងលទៀតន្ែ ប្បជាជថអាចទទួ បាថការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ។ ខាងលប្កាមលថេះគឺជាព័ត៌មាថអាំពីរលបៀបទទួ ការ
ចាក់វ៉ាក់សាំង៖

របបៀបទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19
អ្ន កផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជាំងឺ
COVID-19
ទីភ្ននក់ងារថែទាំសខភ្នព OC
(Health Care Agency
, HCA)

ព័ត៌ានលម្អ ិតសដីពីការចុះប្មុះណាត់ជួប
ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្តូវបាថល្វ ើល ើងលៅតមកន្ថែ ងចាក់វ៉ាក់សាំងទូ ទ ាំងលខាថ្ី Orange ល ើយលបើកជូ ថ
សមាជិកន្ែ មាថសិទធិសប្មាប់សធារណៈជថន្ែ បាថល្វ ើការណ្ដត់ជួប។
ទីកន្ថែ ងចាក់វ៉ាក់សាំងប្តូវបាថ
លរៀបចាំលោយលខាថ្ី Orange លប្កាមភ្នពជាដែគូ ជាមួ យ HCA ថិងប្ក ុងកនុងមូ ោាថថិងទីភ្នាក់ងារ
ពថែ ត់អគគ ិភ័យកនុងមូ ោាថ។
បចចុបបថា
ពួ កលគសា ់ជលប្មើសសប្មាប់ជថជាតិអាលមរ ិកន្ែ ពិការ
(Americans with Disabilities Act, ADA) ថិងអថុវតត តមការលបើកបរមកចាក់ សប្មាប់ការ
ចាក់វ៉ាក់សាំងលៅថឹងរែយថត លៅតមទីតាំងដថសក វ ិទា ័យ Soka លៅ Aliso Viejo ថិងលៅជិត
Disneyland Resort លៅ Anaheim។
ចុេះល្មេះតមវ ិបសយ www.Othena.com លែើមបីទទួ ការជូ ថែាំណឹងអាំពីលព លវលាន្ែ អាច
ណ្ដត់ជួបបាថ។ បុគគ ន្ែ មិថមាថបលចេ កវវ ិទាអាចទូ រសពទ មកល ខសប្មាប់ OC COVID-19
តមល ខ (714) 834-2000 សប្មាប់ជាំថួយ។ លែើមបីលមើ បញ្ជ ីថាថរណ្ដខែ េះមាថសិទធិទទួ វ៉ាក់សាំង
COVID-19 សូ មចូ លៅ www.COVIDVaccineFacts.com ថិងចុចល ើ “Distribution Plan”។
ទក់ទងលៅ 211 OC លោយលៅលៅល ខ 2-1-1 ឬចូ លៅ www.211OC.org លែើមបីភ្នជប់លៅ្ថធាថ
ស គមថ៍បន្ថែ មន្ែ សា ់ជាំថួយែូ ចជាការែឹកជញ្ជថ
ូ ជាលែើម។

នាយកដ្ឋានសខភ្នព
សធារណៈរដ្ា California
(California
Department of Public
Health, CDPH) / My
Turn

ប្បសិថលបើអាកមាថសិទធិ អា កក៏អាចចុេះល្មេះណ្ដត់ចាក់វ៉ាក់សាំងតមរយៈប្បព័ថធ My Turn របស់រែា លោយ
ចូ លៅ www.myturn.ca.gov។
ទូ រសពទ របស់រែា California សប្មាប់ COVID-19 គឺអាច លប្បើបាថ សប្មាប់ជថពិការ ថិងសា ់ជាភ្នស
អង់លគែ ស ថិងលអសប៉ាញ ថិងមាថបកន្ប្បជូ ថជាង 250 ភ្នស។ ទូ រសពទ លៅល ខ (833) 422-4255 ឬ
833-4CA-4ALL (ចថទ ែ ់សុប្ក 8 ប្ពឹក – 8 យប់ ដែៃ លៅរ៍ែ ់អាទិតយ 8 ប្ពឹក– 5 លាៃច) សប្មាប់
ព័ត៌មាថអាំពីការណ្ដត់ជួប។

ម្នទ ីរបពទយ

MemorialCare Medical Group: ទូ រសពទ លៅល ខ (877) 696-3622 ឬណ្ដត់ តមរយៈ គណថី
myChart របស់អាក
UCI សខភ្នព៖ សប្មាប់ ព័ត៌មាថអាំពី ទធ ភ្នពចូ លប្បើប្បាស់ទូលៅ ឬលែើមបីលសា ើ ការជួ យសប្មួ ែ ់
ពិការភ្នព សូ ម អុីន្ម លៅcovid19@uci.edu ឬទូ រសពទ លៅល ខ(949) 824-9918
ម្នទ ីរបពទយ Hoag (Hoag Hospital:)៖ ចុេះល្មេះលៅ www.HoagConnect.org/MyChart/signup
Kaiser Permanente: ចុេះល្មេះ តមរយៈ My Turn របស់រែា តម www.myturn.ca.gov ឬទូ រសពទ
(833) 574-2273 (TTY 711)
Providence: ចុេះល្មេះ តមរយៈMy Turn របស់រែា តម www.myturn.ca.gov ទូ រសពទ (877)
813-7312

ឱសែដ្ឋាន

Albertsons, Pavilions, Safeway and Vons: Visit www.mhealthappointments.com/covidappt
Costco Pharmacies: Visit www.Costco.com/covid-vaccine.html
CVS: Call (800) 746-7287 or visit www.CVS.com/immunizations/covid-19-vaccine
Health Mart Pharmacies: Visit www.HealthMartCOVIDVaccine.com
Kroger: Visit www.Ralphs.com/rx/COVID-eligibility
Rite-Aid: Call (800) 748-3243 (7-1-1 if hearing/speech disabled) or visit
www.RiteAid.com/pharmacy/COVID-qualifier
Walgreens: Call (800) 925-4733 or visit www.Walgreens.com/topic/promotion/COVIDvaccine.jsp
Walmart: Visit www.Walmart.com/cp/1228302

របបៀបបម្រតៀម្ខល ួនសម្រាប់ការណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បៅបេហទាំព័រ OC HCA POD៖
 បុគគ ប្តូវ យក រ ូបែត សមាគ ខ
់ ល ួថ មកតមខល ួថ លែើមបីបញ្ជជក់ ថាជាអា ករស់លៅលខាថ្ី Orange ឬល្វ ើការលៅលខាថ្ី Orange ប្ពមទ ាំង
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ឯកសរ បងាាញភសតុតង អាំពីការណ្ដត់ចាក់វ៉ាក់សាំង។
ប្បសិថលបើមកចាក់ែូសទីពីរ សូ មយកកាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងពីការណ្ដត់ល ើកទីមួយមកសង។
ជា្មម ត ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្តូវការលព
45-60 នាទីសប្មាប់មថុសេមាាក់។ អា កមិថចាាំបាច់មកចាាំល ើសពី 30 នាទី មុថលមា៉ាងណ្ដត់ចាក់
របស់អាកលទ។
ប្បសិថលបើ អា កមាថប្បវតត ិសថែ ប់ លព មូ ប្ម ឬ ចាក់វ៉ាក់សាំង សូ មប្បាប់ប្ក ុមប្គូលពទយ។ ល ៉ា អុី មាថសា ់ជូថ ែូ លចា េះលគថឹងចាក់វ៉ាក់សាំង
លព អា កលគង លែើមបីបងាារការសថែ ប់។
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