Hãy tổ chức một trạm chích ngừa COVID-19.
Hãy giúp cộng đồng của bạn trở nên an toàn và mạnh khỏe hơn bằng
cách tổ chức một trạm chích ngừa cho gia đình, bạn hữu, đồng nghiệp hay
láng giềng.

Hãy tập hợp công đồng
của bạn!

Hãy tận dụng vị thế như một lãnh đạo cộng
đồng để khuyến khích và cổ súy mọi nỗ lực
chích ngừa. Hoàn tất một mẫu đơn giản dị
cho biết nhân số tham dự và chúng tôi sẽ tiếp
xúc. Tối thiểu với 50 cuộc hẹn là thích hợp để
tổ chức một trạm chích ngừa cho nhóm của
bạn/địạ điểm.

Dùng máy ảnh điện
thoại thông minh
quét mã để ghi danh
ngay bây giờ

Hãy loan truyền rộng rãi!

Quảng bá sự kiện chích ngừa của bạn thông qua các phương tiện truyền thông bạn có bao gồm cả mạng xã hội.
Một khi sự kiện của bạn được xác nhận, một Liên lạc viên Cộng đồng mẫn cán sẽ cung cấp các tài liệu vận động
đã dịch ra tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam mà bạn có thể dùng để quảng bá tin tức. Các ngôn ngữ bổ sung
sẽ sẵn sàng khi có yêu cầu và có thể được kết nối với Liên lạc viên Cộng đồng của bạn. HCA, đối tác của bạn, cũng
sẽ quảng bá sự kiện trên các kênh truyền thông đại chúng của chúng tôi."

Hãy là Người Hùng của cộng đồng!

Vào Othena.com hoặc quét mã số QR bên trên để ghi tên cho cộng đồng của bạn có một sự kiện chích ngừa lưu
động sẽ phục vụ miễn phí thuốc chủng ngừa COVID-19 cho bất cứ ai từ 12 tuổi trở lên mà quan tâm muốn dịch
vụ này.
Tìm hiểu thêm về nển tảng thuốc chủng đang có sẵn bằng cách quét các
mã số QR bên dưới với điện thoại thông minh của bạn.

Johnson & Johnson - được chấp thuận cho người
từ 18 tuổi trở lên. Đọc thêm ở đây.

Thuốc chủng Moderna được chấp thuận cho
người từ 18 tuổi trở lên. Đọc thêm ở đây.

Thuốc chủng Pﬁzer được chấp thuận cho
người từ 12 tuổi trở lên. Đọc thêm ở đây.

www.Othena.com/mobilevaccineservice
Có câu hỏi không? Gọi đường dây nóng COVID-19 quận
Cam ở số (714) 834-2000
Xin lưu ý rằng vị thành niên từ 12 - 17 tuổi phải có phụ huynh/người
bảo trợ đi kèm và phải xuất trình căn cước có hình và bằng chứng về
tuổi tác.

