Giữ an toàn, giữ gìn sức khỏe,
giữ chủng ngừa đúng lịch trình!
Hãy giữ an toàn cho con em quý vị, hãy cho con trẻ
chích ngừa đầy đủ trong giai đoạn COVID-19 này.
Các văn phòng y tế đã sửa đổi cách làm việc để giữ
cho con em quý vị được an toàn khi đến chích ngừa
cần thiết.
Tuy hiện nay chưa có thuốc ngừa bệnh COVID-19 nhưng điều đáng
mừng là có nhiều thuốc chủng ngừa bảo vệ được cho trẻ em
tránh mắc 14 chứng bệnh nghiêm trọng khác. Chậm trễ hay chích
ngừa không đủ liều dễ khiến cho con em quý vị, người trong gia
đình và cộng đồng quanh quý vị mắc những chứng bệnh này. Chủng
ngừa cho trẻ em đúng lịch trình là cách tốt nhất để bảo vệ con trẻ.
Nói chuyện với bác sĩ, y tá hay văn phòng y tế của con em quý vị về
những loại thuốc chủng ngừa mà con em quý vị cần để luôn khỏe
mạnh, và hỏi cho biết những biện pháp an toàn mà văn phòng y tế
áp dụng để bảo vệ cho gia đình quý vị khi đến khám.

Hãy làm tròn trách nhiệm: Giữ an toàn, giữ gìn sức khỏe,
giữ chủng ngừa đúng lịch trình!

Nguồn hỗ trợ
•

Cần được giúp tìm bác sĩ, văn phòng y tế hoặc những nguồn
trợ giúp y tế khác? Gọi đường dây nóng
Help Me Grow Washington Hotline tại 1-800-322-2588.

•

Không biết rõ con em của quý vị đã chủng ngừa đầy đủ chưa?
Xem hồ sơ chủng ngừa của con em quý vị miễn phí tại
wa.myir.net/register.

•

Để biết thêm thông tin và nguồn trợ giúp về chủng ngừa trong
giai đoạn COVID-19, vui lòng vào trang
immunitycommunitywa.org.

tôi gọi điện thoại báo với văn
“Chúng
phòng y tế là chúng tôi đã đến và

ngồi chờ bên ngoài. Sau đó, chúng
tôi được đưa ngay vào phòng khám.
Nhân viên khử trùng phòng khám
ngay sau khi chúng tôi rời phòng. Tôi
rất an tâm khi thấy văn phòng làm
tất cả những điều cần thiết để giữ an
toàn cho chúng tôi.

”

– Mẹ của em bé 14 tháng

