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• Ngoài các địa điểm chích ngừa Super POD của Quận và các phòng thăm khám 
lưu dộng, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác như bệnh viện, 
dược phòng và các trạm y tế cũng đóng một vai trò quan yếu trong việc chích 
ngừa cho cư dân quận Cam. Bấm vào đây để có thêm thông tin về các kênh 
chích ngừa COVID-19 tại quận Cam. 

• CBS Los Angeles, 2/11/21: Cơ quan Cứu Trợ Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) sẽ 
cho Tiểu bang California $823 triệu để mở thêm hơn 100 địa điểm chích ngừa 
cho cộng đồng do Tiểu bang lựa chọn 

• CNBC, 2/16/21: Chính quyền của Tổng thống Biden gia tăng con số liều lượng 
thuốc chủng được gởi tới các tiểu bang và các dược phòng hàng tuần. 

• WebMD, 2/16/21: Tổ chức Y Tế Thế Giới đã phê chuẩn thuốc chủng COVID-19 
của AstraZeneca-University of Oxford vào ngày Thứ Hai, điều này sẽ cho phép 
Liên Hiệp Quốc phân phối các liều lượng tới các xứ sở có lợi tức thấp và trung 
bình 

 

 
 

Tác động của Othena! Trong Quận Cam từ ngày 1 tháng 1 
 

657,830 Bệnh nhân đã ghi danh 
198,179 Bệnh nhân đã chích ngừa 



219,342 cuộc hẹn đã được nhận 
Muốn có thêm thông tin về số lượng thuốc chủng đã được chích ngừa tại quận Cam, bấm vào đây 
Muốn có thêm thông tin về số lượng thuốc chủng đã được chích ngừa ở California, bấm vào đây 

 

 
 
SỰ THẬT: Không chích ngừa trẻ em và thiếu niên bởi vì thuốc chủng chưa được kiểm 
nghiệm với lứa tuổi này, không phải vì thấy rằng thuốc chủng nguy hiểm cho trẻ con và 
thiếu niên 
 
Tìm hiểu thêm 
 
Dữ Kiện có thật: Điển hình là phải cần vài tuần sau mũi chích ngừa để cơ thể tạo 
sự miễn nhiễm (chống lại loại siêu vi gây ra COVID-19). Điều này có nghĩa là rất có thể 
một người bị lây nhiễm bởi con siêu vi gây ra COVID-19 trước khi hoặc ngay sau khi 
được chích ngừa khiến cho mắc bệnh. Tìm hiểu thêm. 
 
Vui lòng rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và thực hành giãn cách xã hội khi ở 
ngoài nhà, tránh tụ họp với những người không sống chung với bạn. 
 
Lời Khuyên: Nếu bạn định chích ngừa tại một địa điểm Super POD của quận Cam, 
bạn cần mang theo căn cước có hình với bằng chứng là cư dân quận Cam hay làm việc 
tại quận Cam cùng với tài liệu về cuộc hẹn qua Othena. Những người không thể chứng 
minh sự hợp lệ của mình tựa như tuổi từ 65 trở lên hay là nhân viên Y tế, sẽ bị mời ra 
về. 
 

 
 
Cộng đồng quận Cam đang nói gì về kinh nghiệm chích ngừa 
 
Librarian @MarisaTolosa USA *Tháng 2 ngày 16, 11:37 sáng 
 
@ochealth @OCGovCA  Tôi đưa cha mẹ đi chích mũi thứ hai vào ngày Chủ nhật. Xin cảm ơn tới tất cả các 
nhân viên đã rất thân thiện, chuyên nghiệp và nhanh chóng. Cha mẹ được chích ngừa là một sự yên tâm 
rất lớn. 
 
Marilyn Sanders Ebeling 
Tôi biết nhiều người đã chích ngừa thành công mũi thứ hai thông qua Othena! Thật tuyệt vời cho họ!!! 
 
Sherry Stern       @sherrystern *1giờ 
Bất kể tiếng lép bép với những ứng dụng của nó, vinh quang dành cho @ochealth về một quá trình chích 
ngừa suôn sẻ. 
 
Marko Cuk 
Tôi đưa cha tôi đi chích ngừa tại địa điểm POD ở SOKA và kinh nghiệm của chúng tôi thật tuyệt với. Hẹn 
lúc 12:30, chúng tôi đến lúc 12:25 và rời khỏi nơi đó khoảng 1:00 giờ chiều, bao gồm cả 15’ là thời gian 
quan sát. Tổ chức hết sức trật tự! 
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