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Hình: Trung tâm Anaheim Convention Center đã mở cửa phục vụ mũi chích ngừa
Moderna thứ nhì trong tuần lễ này (Hình ảnh: của Quận Cam)

NBC4, 2/23/21: Địa điểm chích ngừa mới của quận Cam (OC) đã mở cửa ngày 23

tháng 2 tại Anaheim Convention Center; việc chích ngừa chỉ thực hiện theo hẹn thông
qua Othena cho người đã được chích mũi Moderna đầu tiên tại địa điểm Dineyland
KTLẠ/Los Angeles Times, 2/20/21: OC mở rộng tiêu chuẩn hợp lệ để được chích ngừa
tới giáo chức, người chăm sóc trẻ em, nhân viên ngành thực phẩm; các cuộc hẹn sẽ
được lên lịch tùy thuộc việc có thêm thuốc chủng
Associated Press, 2/20/21: Giữ an toàn cách nào sau khi được chích ngừa? Tiếp tục
đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 6 feet và tránh tụ họp – ngay cả sau khi bạn đã được
chích ngừa mũi thứ hai
The Mercury News, 2/21/21: Nguồn cung cấp giới hạn nhưng việc cứu trợ sẽ tới sớm
khi các thuốc chủng mới được chấp thuận cho dùng khẩn cấp.

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

Các cuộc hẹn hiện đang được hoạch định cho người đã ghi danh vào hay trước ngày 23/1/2021

713,514 Bệnh nhân đã ghi danh
208,315 Bệnh nhân đã chích ngừa
223,895 cuộc hẹn đã được nhận
Muốn có thêm thông tin về dịch vụ chích ngừa đã thực hiện tại quận Cam, bấm vào đây
Muốn có thêm thông tin về dịch vụ chích ngừa đã thực hiện tại California, bấm vào đây

Sự thật: Trung tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) khuyến cáo rằng mũi chích ngừa
COVID-19 thừ nhì phải được chích càng gần với khoảng cách quy định càng tốt (21
ngày cho Pfizer, 28 ngày cho Moderna) nhưng hướng dẫn cũng cho phép mũi thứ nhì
được chích cách quãng tối đa lên tới 6 tuần (42 ngày) sau mũi thứ nhất.Tìm hiểu thêm.
Sự thật: Cơ quan CDC khuyên có thể dùng thuốc mua không cần toa như ibuprofen,
aspirin, antihistamines hoặc acetaminophen để làm giảm nhẹ hâu quả phụ sau khi chích
ngừa nếu bạn không có lý do y khoa nào khác ngăn bạn không được dùng những thuốc
ấy một cách bình thường (nên hỏi bác sĩ của bạn trước) Không có lời khuyên nào cho
việc uống những thuốc này trước khi chích ngừa. Tìm hiểu thêm.
Lời khuyên: Các địa điểm Super POD của quận Cam và các phòng khám lưu động
không phải là lựa chọn duy nhất cho những ai muốn được chích ngừa. Các nhà cung

cấp dịch vụ chích ngừa được cho phép cũng đóng một vai trò quan yếu, bao gồm các
dược phòng bán lẻ lớn và các bệnh viện liên quận. Muốn biết thêm thông tin về nơi nào
bạn có thể có được dịch vụ chích ngừa, bấm vào đây

Cơ quan Y tế quận Cam @ochea…3 giờ
#Anaheim Convention Center đã mở cửa hôm nay để chích ngừa mũi thứ nhì
với thuốc chủng Moderna chỉ cho người có hẹn mà thôi. Nguồn tiếp liệu thuốc
chủng vẫn còn hạn chế và chúng tôi không thể phục vụ công chúng không có
hẹn. Chúng tôi hy vọng biểu đồ đính kèm hữu ích cho quý vị!
#OCCOVID19
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Tổ chức rất tốt và diễn tiến suôn sẻ. Cảm ơn quý vị!

