
 
Tập 1, kỳ 1 Ngày 27, tháng 1, năm 2021 

 

 
 

 
Hình: Tiêm chủng đang được tiến hành tại Đại học Soka, địa điểm Super POD 
mới nhất của OC 



 
 Quận đã khai trương địa điểm tiêm vắc-xin COVID-19 (Super POD) khu 

vực thứ hai tại Đại học Soka ở Aliso Viejo vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 1. 
 

 Các cá nhân có thể truy cập Othena.com để ghi danh và được đưa vào 
"phòng chờ kỹ thuật số", nơi họ sẽ được thông báo cuộc hẹn tiêm chủng 
tại trang Super POD. Thông báo về cuộc hẹn sẽ được xếp ưu tiên dựa 
trên các yếu tố bao gồm độ tuổi, thời gian ghi danh và nguồn cung cấp 
vắc xin sẵn có. Bất kỳ ai đã nhận liều vắc xin đầu tiên thông qua hệ thống 
Othena sẽ tự động nhận được xác nhận cuộc hẹn liều thứ hai thông qua 
Othena 

 

 Nền tảng Othena.com tiếp tục được cập nhật để giải quyết các vấn đề kỹ 
thuật và cải thiện kinh nghiệm của khách hàng. Các chuyên gia nền tảng 
Othena đang trả lời người gọi tại Đường dây nóng HCA để hỗ trợ giải đáp 
các thắc mắc liên quan đến ứng dụng và các cuộc hẹn tiêm vắc-xin. Gọi 
(714) 834-2000, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 5 giờ chiều 
và Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 8:30 sáng đến 3 giờ chiều, hoặc gửi email 
cho Othena tại support@compositeapps.net.  

 

 Dược phòng bán lẻ dược phẩm CVS cho biết ngày 25/1 họ đã hoàn thành 
việc tiêm vắc-xin COVID-19 đợt đầu tiên cho tất cả các cơ sở điều dưỡng 
có tay nghề cao tham gia chương trình của liên bang.  

 
 

 
 

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

499,311 Bệnh nhân đã ghi danh 
84,852 Bệnh nhân đã tiêm 
94,729 Hẹn đã được nhận 

 
 

 
 
SỰ THẬT: Messenger RNA (mRNA) không phải là một phương pháp vắc-xin 

chưa được thử nghiệm.Vắc-xin mRNA COVID-19 có thể là vắc xin thương mại 
đầu tiên áp dụng công nghệ mRNA để sử dụng cho người, nhưng nó không phải 
là công nghệ "chưa được thử nghiệm”. Tìm hiểu them. 
 

https://losangeles.cbslocal.com/2021/01/23/soka-university-aliso-viejo-vaccination-site/
https://othena.com/?lang=vi
https://www.beckershospitalreview.com/pharmacy/cvs-says-it-s-completed-first-round-covid-19-shots-for-skilled-nursing-facilities.html
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAxMjguMzQwODcyMjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL29jY292aWQxOS5vY2hlYWx0aGluZm8uY29tL2FydGljbGUvdHJ1c3QtdHJ1dGgtbm90LW15dGhzIn0.4vC24rzVIfCYVW23b40ehxJvbMSLyllUGJ44QYMFuZg/s/779141581/br/93801000010-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!yBDpV28CnaD5KF5-z6utZba9QVyduGqKoLTc5lsISRJb-XBpVdDE0lxOWT_X$


Thuốc chủng ngừa COVID-19 có thể làm cho tôi bị nhiễm bệnh với COVID-
19 không? Không. Không có vắc xin COVID-19 nào đang phát triển ở Hoa Kỳ 

được cho phép và đề nghị dùng có chứa vi rút sống gây ra COVID-19. Điều này 
có nghĩa là vắc-xin COVID-19 không thể làm cho bạn bị bệnh với COVID-19. 
Tìm hiểu them. 
 
LỜI KHUYÊN: Chủng ngừa điển hình tại các Super POD của Quận thường mất 
45-60 phút cho mỗi người. Đối với những người đã ghi danh qua Othena, không 
nhất thiết phải đến trước cuộc hẹn đã định nhiều hơn 15-20 phút. 
 
Dự báo sẽ có mưa trong tuần tới, mọi người được khuyến khích chuẩn bị cho 
thời tiết khắc nghiệt và ăn mặc phù hợp. 

 

 
 
Đây là những chia sẻ của cộng đồng Quận Cam về kinh nghiệm tiêm vắc-xin: 
 
Ozzy Osbourne 
Xếp hàng để tiêm #vắc-xin là như thế này ư? @Disneyland #Tiêmtrongbóngtối 
 
El Erre Ache 
Trả lời tới @ochealth 
Hôm nay cha tôi đã được tiêm vắc-xin đợt đầu tại #Disneyland Super POD. 
Chúng tôi rất ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp và cách tổ chức tại địa điểm này. 
Cảm ơn @OCGovCA @City_of_Anaheim @Disneyland 
 
Eric Ball 
Hôm nay tôi đã chích ngừa cho hơn 100 thành viên trong cộng đồng để chống 
#COVID19. #ĐâyLàMũiTiêmCủaChúngTa để được một lần nữa ôm ông bà của 
chúng ta, đi ăn tại nhà hàng và đi du lịch thế giới. Gửi lời cảm ơn tới @ochealth 
và những tình nguyện viên đã giúp chúng ta gần hơn tới cuộc sống bình thường 
bằng từng mũi tiêm một 
 
Judi 
Thêm một chuyến đi thành công đến địa điểm chích ngừa Super POD ở 
@Disneyland, lần này là cho mẹ của tôi 
 
Babak Heidari DDS, MPH 
Cảm ơn đã thông tin! Quận Cam đã làm rất tốt để chăm sóc cho hơn 3 triệu cư 
dân! Một nhiệm vụ lớn lao và quan trọng. Những điều chúng ta học được từ quá 
trình này sẽ giúp chúng ta lên kế hoạch cho những dịch bệnh trong tương lai. 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAxMjguMzQwODcyMjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292L2Nvcm9uYXZpcnVzLzIwMTktbmNvdi92YWNjaW5lcy9mYWN0cy5odG1sIn0.izclhvG9oTyQsgwzgQCFjDjImu-PIrhINzks0AQNAgY/s/779141581/br/93801000010-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!yBDpV28CnaD5KF5-z6utZba9QVyduGqKoLTc5lsISRJb-XBpVdDE0m4Y-kg8$


 
 

 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAxMjguMzQwODcyMjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Nvcm9uYXZpcnVzLmVnb3ZvYy5jb20vZmFxcy1mcmVxdWVudGx5LWFza2VkLXF1ZXN0aW9ucy0wIn0.RCjvZsNibqPmZ5ocY26e93-IYJ8UQjEVQbfdxXG2iSE/s/779141581/br/93801000010-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!yBDpV28CnaD5KF5-z6utZba9QVyduGqKoLTc5lsISRJb-XBpVdDE0pMHDcpj$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAxMjguMzQwODcyMjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Nvcm9uYXZpcnVzLmVnb3ZvYy5jb20vY292aWQtMTktdGVzdGluZyJ9.kKU7QELeFtPCuWKXCJfFOMB9Vz_XG36PtzmaWMd7umY/s/779141581/br/93801000010-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!yBDpV28CnaD5KF5-z6utZba9QVyduGqKoLTc5lsISRJb-XBpVdDE0l0-ZxLO$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAxMjguMzQwODcyMjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL290aGVuYS5jb20vIn0.sJ_9I27ygyHK1ZsQWKInm6LqBuu6n_wqVl62VU8CfsQ/s/779141581/br/93801000010-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!yBDpV28CnaD5KF5-z6utZba9QVyduGqKoLTc5lsISRJb-XBpVdDE0i0yf_Pp$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAxMjguMzQwODcyMjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL29jY292aWQxOS5vY2hlYWx0aGluZm8uY29tL2NvdmlkLTE5LXZhY2NpbmUtcmVzb3VyY2VzIn0.zW9h0iSw10x_3x_wNEBNw8NOXuZvX8d7XafRg8uA_18/s/779141581/br/93801000010-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!yBDpV28CnaD5KF5-z6utZba9QVyduGqKoLTc5lsISRJb-XBpVdDE0h7BDhmi$


 


