
Những Điều Quý Vị Cần Biết Về Tiêm Vắc-xin 
Phòng COVID-19 Đầu Tiên tại Fairfax County 
 

Theo lộ trình phân phối Vắc-xin phòng COVID-19 tại Fairfax County, những đợt đầu tiên đang chuẩn 

bị diễn ra để bảo vệ cộng đồng của chúng ta. 

Theo hướng dẫn của CDC & Virginia Department of Health, những người ưu tiên được tiêm vắc-xin 

phòng COVID-19 là các nhân viên y tế và những người trong các cơ sở chăm sóc y tế dài hạn. 

Các bệnh viện Fairfax County đang tiêm vắc-xin cho nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc sức khỏe liên 

kết của mình. Sở Y tế cũng đang đề nghị tiến hành tiêm cho những người không liên kết với bệnh viện. 

Người được tiêm vắc-xin là những người làm việc trong một cơ sở y tế và có khả năng tiếp xúc trực tiếp 

hoặc gián tiếp tới các bệnh nhân hoặc vật liệu lây nhiễm tại Fairfax County, các thành phố của Fairfax và 

Falls Church và the towns of Vienna and Herndon (các thị trấn của Vienna và Herndon). 

Nhân viên Fire and Rescue Department, nhân viên tiền trạm của Sở Y tế và nhân viên 

Community Services Board cũng đang nhận vắc-xin trong tuần này. 
 

Khi lượng vắc-xin dồi dào hơn, diện nhận vắc-xin sẽ được mở rộng thêm các nhóm và cuối cùng là 

toàn dân. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều có thể được tiêm phòng ngay lập tức, nhưng 

mục tiêu là mọi người đều có thể dễ dàng tiêm vắc-xin ngay khi số lượng lớn vắc-xin COVID-19 

được sẵn sàng. Tìm hiểu thêm về điều gì được mong đợi khi quý vị được được tiêm vắc-xin. 

Trong khi đó, điều cực kỳ quan trọng cho tất cả mọi người - kể cả những người đã được tiêm 

chủng - là tiếp tục đeo khẩu trang, thực hành giãn cách xã hội và rửa tay thường xuyên. 
 

Thông tin về việc việc tiêm vắc-xin 
Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe địa phương không liên kết với bệnh viện và các nhà cung 

cấp của Sở Y tế đã bắt đầu nhận vắc-xin vào tuần trước. Đây là một vài hình ảnh về các loại vắc-xin này: 
 

(chèn hình ảnh tại đây) 

Những người ứng phó thuộc Phòng Cứu Hỏa và Cứu Hộ bắt đầu nhận vắc-xin vào ngày Chủ Nhật. 

(chèn hình ảnh tại đây) 

 

Dữ liệu vắc-xin đã được cập nhật trên VDH COVID-19 
Dashboard 
Sở Y Tế bang Virginia đã cập nhật dữ liệu tổng kết và biểu đồ vắc-xin vào Bảng thông tin COVID-19 

của họ. Thông tin bổ sung này sẽ giúp cho người dân biết về tình trạng phân phối vắc-xin tại bang 

https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/23/fairfax-county-health-department-receives-first-shipment-of-covid-19-vaccine/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/17/what-to-expect-when-its-your-turn-to-get-vaccinated/
https://apps.alexandriava.gov/GA/?url=https%3a%2f%2fwww.vdh.virginia.gov%2fnews%2f2020-news-releases%2fvirginia-department-of-health-launches-covid-19-vaccine-data-dashboard%2f&utm_source=COVID19+Daily+Updates&utm_medium=email&utm_campaign=OCPI-COVID19Daily-2020-12-28&coautm=EmailLink&key=3&date=20201228&sig=43ebe8315c8e4cc66fccf5ceb668416523becf05302bde412e7c087a96cbaa52&authcode=123371


Virginia. Các loại vắc-xin hiện đang được sử dụng tại Virginia gồm hai liều, được tiêm cách nhau từ ba 

đến bốn tuần, tùy thuộc vào loại vắc-xin nhận được. Do cả hai liều đều phải là cùng một loại vắc-xin 

nên các nhà cung cấp sẽ nhập loại vắc-xin và liều lượng được cấp phép vào Virginia Immunization 

Information System (VIIS - Hệ Thống Thông Tin Tiêm Chủng Virginia), để giúp họ đảm bảo rằng mỗi 

người nhận được đúng liều thứ hai chính xác. 

 

Câu Chuyện Vắc-xin: Dành Cho Bệnh Nhân Của Tôi 
Tiến sỹ Sergio Rimola là bác sỹ của Inova. Anh ấy mới nhận được các liều vắc-xin cho gia đình, bạn 

bè và bệnh nhân của mình. Chi tiết tại đây: 

 

(nhúng đường dẫn Youtube tại đây: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zFR36DHOnNw&feature=emb_logo) 

 

Thông tin thêm về Vắc-xin 
Những thông tin cập nhật nhất về vắc-xin tại Fairfax County, truy cập trang web về vắc-xin của Sở Y Tế. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zFR36DHOnNw&feature=emb_logo
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine

