CÁC NGUỒN CUNG CẤP THUỐC CHỦNG
COVID-19
Ngoài Cơ quan Y Tế quận Cam (HCA) ngoài các địa điểm chích ngừa POD, còn có nhiều đường dây khác để người dân có thể tiếp
cận dịch vụ cích ngừa COVID-19. Dưới đây là thông tin hướng dẫn cách nào để cư dân được chíchngừa.

Bằng cách nào để được chích ngừa COVID-19.
Các nơi cung cấp thuốc
chủng COVID-19-19
Cơ quan Y tế Quận Cam
(HCA)

Chi tiết về việc ghi danh lấy hẹn
Dịch vụ chích ngừa thông qua các địa điểm POD được thiết lập khắp nơi trong quận nhằm phục vụ
mọi cư dân hội đủ điều kiện hợp lệ và đã lấy hẹn. Các địa điểm POD do quận hạt điều hành phối hợp
cùng Cơ quan Y tế Quận (HCA,) các thành phố trong vùng và các sở Cứu hỏa địa phương. Hiện nay,
các nơi này đang phục vụ mọi công dân Hoa Kỳ bị khuyết tật (ADA) với lựa chọn thích hợp là họ được
chích ngừa ngay trên xe tại các địa điểm ở Đại học Soka, thành phố Aliso Viejo và gần với khu giải
trí Dineyland, thành phó Anaheim.
Ghi danh tại trang mạng www.Othena.com để được thông báo khi tới lượt làm hẹn. Những ai
không có cơ hội tiếp cận kỹ thuật, xin gọi đường dây nóng COVID-19 tại số (714)834-2000 để được
giúp đỡ. Để xem danh sách những người hiện hội đủ tiêu chuẩn hợp lệ để được chích ngừa COVID19, hãy truy cập www.COVIDVaccineFacts.com và bấm vào “DistributionPlan.”
Liên lạc với 211 OC bằng cách gọi 2-1-1 hay truy cập vào www.211OC.org để được kết nối với
các nguồn tiếp trợ cộng đồng khác có thể giúp đỡ như giúp di chuyển.

Bô Y Y tế Công cọng
California (CDPH) / My
Turn (Đến Lượt Tôi)

Nếu hợp lệ, bạn cũng có thể ghi danh lấy hẹn chích ngừa thông qua hệ thống State’s My Turn bằng
cách truy cập vào www.myturn.ca.gov.
Đường dây nóng COVID-19 của Tiểu bang California cũng sẵn sàng phục vụ những người khuyết tật với
nhiều dịch vụ bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha đi kèm với dịch vụ thông dịch hôn 250 ngôn ngữ khác
nhau. Xin gọi (833)422-4255 hoặc 833-4CA-4ALL (Thứ Hai-Thứ Sáu 8 giờ sáng.– 8 giờ tối. Thứ Bảy
và Chủ nhật từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều.) để có thông tin về việc làm hẹn.

Các Bệnh VIện

MemorialCareMedicalGroup: Gọi (877)696-3622 hoặc lấy hẹn qua yourmyChartaccount
UCIHealth:Để tiếp cận thông tin một cách tổng quát hay cần được giúp đỡ sự thuận tiện cho
người khuyết tật, vui lòng điện thư về covid19@uci.edu hay gọi (949) 824-9918
Hoag Hospital: Ghi danh tại www.HoagConnect.org/MyChart/signup
KaiserPermanente:Ghi danh tại State’sMyTurnatwww.myturn.ca.gov hay gọi
(833) 574-2273 (TTY 711)
Providence:Ghi danh qua State’sMyTurn tại www.myturn.ca.gov

Các Dược phòng

hay gọi (877)813-7312

Albertsons, Pavilions, Safeway and Vons: Visit www.mhealthappointments.com/covidappt
Costco Pharmacies: www.Costco.com/covid-vaccine.html
CVS: Gọi (800) 746-7287 hay truy cập www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
Health Mart Pharmacies: www.HealthMartCOVIDVaccine.com
Kroger: www.Ralphs.com/rx/COVID-eligibility
Rite-Aid: Gọi (800) 748-3243 (7-1-1 nếu khả năng nghe và nói bị khiếm khuyết) hay truy cập
https://www.riteaid.com/covid-19
Walgreens: Gọi (800) 925-4733 hay truy cập www.Walgreens.com/schedulevaccine
Albertsons: Truy cập vào https://www.mhealthappointments.com/covidappt
Walmart: www.Walmart.com/cp/1228302
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Cách chuẩn bị cho cuộc hẹn chích ngừa COVID-19 tại một địa điểm POD của Cơ quan Y tế quận Cam:
 Mỗi người phải mang theo căn cước có hình chứng minh là cư dân quận Cam hay hiện làm việc tại quận Cam cũng như mọi tài




liệu cho thấy bạn đã có hẹn để được chích ngừa.
Nếu đến với hẹn để được chích ngừa lần thứ hai, vui lòng nhớ đem theo thẻ đã chích ngừa lần thứ nhất.
Tiến trình chích ngừa điển hình cần từ 45-60 phút cho mỗi người. Không cần thiết phải tới sớm hơn hẹn quá 30 phút.
Nếu bạn từng ngất xỉu khi được lấy máu hoặc khi chích ngừa, vui lòng báo cho đội ngũ y tế của bệnh viện biết. Vì miễn phí, nên
bạn sẽ nhận được mũi chích ngừa khi bạn nói rõ để tránh cho bạn không bị té xuống.
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