
 

BẢN TIN VẮC-XIN COVID-19

   Tập 1, kỳ số 2                                                                  Ngày 3, tháng 2, năm 2021

TIN TỨC TỔNG QUÁT VỀ VẮC-XIN

Hình: Cư dân quận Cam đang tiêm chủng COVID-19 tại địa điểm Super POD ở Disneyland



BẢNG ĐIỀU KHIỂN VẮC-XIN

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

Bệnh nhân đã ghi danh Bệnh nhân đã chích ngừa Hẹn đã được lên lịch

SỰ THẬT VÀ LỜI KHUYÊN VỀ VẮC XIN

• Nền tảng vắc-xin Othena.com hiện có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Các ứng 
dụng iOS và Android cũng đang được phát triển bằng tiếng Tây Ban Nha và sẽ ra 
mắt trong vài ngày tới. Othena sẽ sớm bắt đầu phát triển trang mạng tiếng Việt 
của họ. 

• Những người nhận được liều vắc-xin đầu tiên của họ tại một trong những địa điểm 
chích ngừa (POD) khẩn cấp của Quận đã được nhập vào hệ thống Othena và sẽ 
được thông báo về cuộc hẹn tiêm vắc-xin liều thứ hai tại Super POD ở Disneyland. 

• Liều vắc-xin COVID-19 thứ hai nên được tiêm càng gần khoảng thời gian khuyến 
cáo càng tốt (3 tuần đối với Pfizer-BioNTech và một tháng đối với Moderna). Tuy 
nhiên, hướng dẫn của CDC cho phép sử dụng liều thứ hai kéo dài lên đến 6 tuần 
(42 ngày) sau liều đầu tiên nếu không thể tuân thủ khoảng thời gian như đã khuyến 
cáo. CDC không cổ võ mọi người trì hoãn việc tiêm liều thứ hai, nhưng dữ liệu từ 
các thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng nó vẫn có hiệu quả trong giới hạn bị trì 
hoãn.

https://othena.com/?lang=vi
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HÃY CHIA SẺ CẢM XÚC TÍCH CỰC

SỰ THẬT: Với 23,5 triệu liều vắc xin Pfizer và 
Moderna hiện đã được tiêm, có rất ít tác dụng 
phụ. Các triệu chứng phổ biến nhất được báo 
cáo sau khi tiêm bao gồm: đau ở chỗ mũi 
tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ, sốt và ớn 
lạnh. Những điều này phổ biến hơn sau liều 
thứ hai. Tìm hiểu thêm. 

LỜI KHUYÊN: Có thể sử dụng Othena để 
theo dõi và giám sát bất kỳ tác dụng phụ nào 
do thuốc chủng ngừa COVID-19 gây ra. Truy 
cập Othena.com hoặc sử dụng ứng dụng 
điện thoại Othena của bạn và làm theo 
hướng dẫn ở đây. Các thành viên cộng đồng 
không sử dụng Othena được khuyến khích 
báo cáo các tác dụng phụ với bác sĩ của họ, 
với Hệ thống Báo cáo Biến Cố Bất Lợi của 
Vắc-xin hoặc với Bộ phận kiểm tra Sức khỏe 
V-safe Sau khi Tiêm Chủng

LỜI KHUYÊN: Đối với các câu hỏi thường 
gặp về Othena, hãy nhấn vào đây. 

Giờ làm việc của Đường dây nóng HCA, 
(714) 834-2000, đã được mở rộng thành 7 
ngày một tuần, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 
để giúp giải đáp các câu hỏi liên quan đến hệ 
thống Othena. Cũng có thể điện thư  các câu 
hỏi tới địa chỉ support@compositeapps.net 

Dưới đây là một số thông điệp và lời khuyên tích cực từ các thành viên cộng đồng 
quận Cam về kinh nghiệm tiêm chủng của họ:

Gaby @wachito 
Hôm nay 6:09 sáng 
@ochealth Cảm ơn bạn vì thông tin này. Cập nhật tin tức cho người dân California là 
điều quan trọng.
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Greyson Peltier @GreysonNation 
Hoa Kỳ hôm qua 5:47 chiều 
@ LisaSeethaler1 @inminivanhell @ochealth Ông tôi cũng vừa tiêm chủng ở Soka. Một 
kinh nghiệm tuyệt vời, rất nhanh chóng, hàng chờ không dài chút nào. Tôi đã mong đợi 
một kinh nghiệm giống như ở Sân vận động Dodger khi phải chờ hàng giờ trong xe hơi, 
nhưng bãi đậu xe rất dễ dàng và tất cả đều ở bên trong

Alan Esponoza @ AlanEsp81123080 
5:21 chiều hôm qua 
@ Wendy46191837 @susan_walters @ochealth Lời khuyên hay! Cảm ơn bạn. 
Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau.

Assemblywomen Cottie Petrie-Norris @AsmCottie 19h 
Tôi đã rất vui khi được trải qua buổi sáng nay tại Vắc xin Super POD Soka. 
Đó là mối tương tác tuyệt vời giữa @ochealth, @OCFA_PIO và những cơ 
quan khác - tổ chức rất trật tự, rất suôn sẻ, các tình nguyện viên tuyệt vời, 
Họ đang tiêm chủng cho khoảng 2500 người mỗi ngày.

Luz Reyes-Martin @luzreyesmartin 
Xin cảm ơn @ochealth. Bố tôi 65 tuổi đã tiêm liều vắc-xin COVID đầu tiên vào sáng 
nay! Bố tôi hiện cảm thấy khỏe.

Alan Espinoza @ AlanEsp81123080 
Ngày 29 tháng 1, 4:39 chiều 
@ Wendy46191837 @ocheath Hãy yên trí chờ chút nào. Tôi đã ghi danh cho thân 
phụ tôi 85 tuổi vào ngày 13 tháng 1. Sáng hôm qua chúng tôi đã nhận được thông 
báo cuộc hẹn của ông qua ứng dụng Othena. Cho nên tôi thường xuyên kiểm tra ứng 
dụng cũng như email.



CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VỀ COVID-19

Peter Mei @petermei 
Ngày 29 tháng 1 11:38 sáng 
Super POD tại Đại học Soka, điều quan trọng là bạn phải tuân thủ các quy tắc dưới đây 
để hạn chế giao thông và ảnh hưởng đến các khu vực lân cận và trường học. Theo 
@ochealth - tiêm vắc xin chỉ thực hiện theo hẹn. Đừng đến trước giờ hẹn của bạn quá 30 
phút. ; địa điểm tiêm vắc-xin Super POD ở Đại học Soka.

Aniruddha Joshi @a_g_Joshi 1m 
@ochealth @SokaUniv #Othena 
Hôm nay.tôi đã được chích liều vắc-xin #PfizerVaccine đầu tiên tại Super POD ở Đại 
học Soka  
Người đông lắm nhưng diễn tiến rất chuyên nghiệp và suôn sẻ. Tôi cũng hiểu nhiều 
người ở đây là tình nguyện viên. Cảm ơn tất cả các bạn cho một kinh nghiệm tuyệt 
vời. Các bàn tiêm chủng được đặt trong phòng tập thể dục

Eric Ball @ Bác sĩ EricBall 31 tháng 1 
Điểm nổi bật trong ngày của tôi với tư cách là người tiêm chủng tình 
nguyện với cơ quan @ochealth 
• Tôi đã tiêm chủng cho ca trưởng của giáo đường Do Thái của mình

(bên dưới)
• Tôi đã tiêm chủng cho một cụ ông 102 tuổi và vợ của cụ 74 tuổi
• Mọi người trong khu vực quan sát đã dành cho các tình nguyện viên

chúng tôi sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Thật là một ngày tuyệt vời! #ThisIsOurShot



 

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM  

NHỮNG CÂU HỎI 
THƯỜNG GẶP

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ 

LỰA CHỌN CÁCH 
XÉT NGHIỆM 
COVID-19
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NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ GHI DANH 

Cung cấp bởi CuraPatient

Tìm thông tin về  

vắc-xin bạn cần

CÁC DỮ KIỆN VỀ VẮC-XIN   
TÌM HIỂU THÊM

https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAyMDQuMzQ1NzQ3MTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL29jY292aWQxOS5vY2hlYWx0aGluZm8uY29tL2NvdmlkLTE5LXZhY2NpbmUtcmVzb3VyY2VzIn0.BjfWXB5d2_FwaR3xenufCLyEuIkoae8UHoxLZgKD4qQ/s/779141581/br/97037843545-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!zgJIcUNLfNak0JYduCIqm2N4-siEt3b7ZZW4U50reEy_hQwr5QSRVmjKh3RH$
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAyMDQuMzQ1NzQ3MTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL290aGVuYS5jb20vIn0.p-dq5kHR4SN9vTSB7G-a-PXBvCTKbH6gAZgex2NDDK8/s/779141581/br/97037843545-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!zgJIcUNLfNak0JYduCIqm2N4-siEt3b7ZZW4U50reEy_hQwr5QSRVrM2M0fr$



