NHẬN LIỀU
VẮC-XIN
CỦA QUÝ VỊ

Tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên
đều có thể được tiêm vắc-xin
COVID-19 MIỄN PHÍ ngay bây giờ!

Các vắc-xin ngừa COVID-19 đều an toàn và hiệu quả.
Vắc-xin ngừa COVID-19 giúp chúng ta trở lại cuộc sống bình thường.
Lợi ích của việc tiêm vắc-xin vượt xa nguy cơ nhiễm vi-rút này. Hầu

TÔI ĐÃ TIÊM
VẮC-XIN NGỪA
COVID-19!

hết mọi người chỉ gặp các tác dụng phụ nhẹ hoặc trung bình, như đau
cánh tay. Các vắc-xin đều rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh trở
nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19.

Để tìm cơ sở chích ngừa gần quý vị, hãy truy cập vaccinefinder.org . Quý vị có thể đặt hẹn trực
tuyến hoặc qua điện thoại. Một số phòng khám chích ngừa sẽ chấp nhận đăng ký tại chỗ hoặc đến
không hẹn trước. Các cuộc hẹn có thể sẽ nhanh chóng kín lịch. Có thể sẽ phải liên hệ vài lần mới
đặt được lịch hẹn.
•V
 ắc-xin này MIỄN PHÍ cho tất cả mọi người. Quý vị KHÔNG cần phải có bảo hiểm y tế, là công
dân hay thường trú nhân tại Hoa Kỳ, cũng không cần số an sinh xã hội. Các cơ sở chích ngừa
không cung cấp bất kỳ thông tin nào của quý vị cho cơ quan nhập cư hay cơ quan hành pháp.
• Quý vị phải mang theo giấy tờ có tên mình (như giấy tờ tùy thân có ảnh mình, hóa đơn điện nước,
hoặc một lá thư có chữ ký từ một người tuyên bố quý vị đúng là người mình nói).
• Nếu quý vị không có máy tính hoặc truy cập Internet, hãy nhờ người mà quý vị tin tưởng giúp đặt
lịch hẹn.
• Có lẽ quý vị nên thông báo trước cho cơ sở chích ngừa nếu quý vị cần hỗ trợ (chẳng hạn như hỗ
trợ ngôn ngữ hoặc xe lăn).

Nếu quý vị có thắc mắc về vắc-xin COVID-19, hãy truy cập coronavirus.utah.gov/vaccine
hoặc gọi đến Đường dây nóng COVID-19 theo số 1-800-456-7707.
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