
NGƯỜI CUNG CẤP PHẢI HỘI ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ 
ĐƯỢC GHI DANH VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHÍCH NGỪA 
COVID-19 CALIFORNIA:

• Giấy phép hoạt động tồn trữ và tiêm chủng tại California.
• VKhả năng tồn trữ thuốc chủng: tủ đông lạnh cấp độ y khoa (-13°F tới 

5°F) hay tủ lạnh ở cấp độ y khoa (36°F tới 46°F).  Có cả hai tủ lạnh và 
tủ đông lạnh thì đúng mong muốn hơn nhưng không bắt buộc.

1.  Ghi danh vào myCAvax để nhận được liều lượng thuốc 
chủng từ Tiểu Bang

 Vào các đường dẫn sau đây để có thêm thông tin:
 https://eziz.org/covid
 https://eziz.org/covid/support

2. HCA Hỗ trợ các phòng khám cần lượng thuốc chủng nhỏ hơn
 Đối với các nhà cung cấp muốn giúp chích ngừa COVID-19 nhưng còn ngần ngại về kích thước lớn 

của kiện hàng gởi tới hoặc thời gian sử dụng giới hạn, Cơ quan Y tế quận Cam (HCA) có thể giúp 
các phòng khám này về việc tồn trữ và lấy dần ra số lượng cần. Nếu quý vị quan tâm muốn biết 
thêm thông tin về cơ hội này, vui lòng liên lạc với Chương trình Hỗ trợ Tiêm chủng của cơ quan Y 
tế quận Cam (HCA Immunization Assistance) tại IAP@ochca.com.

3. Hóa đơn và Bồi hoàn
 Các nguồn chi trả Liên bang đang bồi hoàn dịch vụ chích ngừa COVID-19. Muốn có 

thêm thông tin về biểu phí và tiến trình thực hiện hóa đơn, vui lòng vào trang mạng của 
California Department of Health Care Services Medi-Cal Reimbursement:

 https://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/newsroom/newsroom_30717_72.aspx

Làm Thế Nào Để Tôi Trở Thành một Người Cung 
cấp Dịch vụ Chủng ngừa COVID-19 cho Trẻ Con?

Hãy dùng máy ảnh 
điện thoại thông 
minh của bạn tập 

trung vào mã số QR 
phía trên và theo 

dõi đường dẫn 
hiện ra để có thêm 

thông tin.

 


