Khi Đề cập đến việc Khuyến khích Tiêm Vắc-xin, Tất cả đều Xoay quanh
Bạn bè, Hàng xóm và Những Người khác mà Quý vị Tin tưởng
Chương trình tiếp cận cộng đồng của Health Department cung cấp thông tin về vắc-xin
thông qua giới thiệu truyền miệng
Trong suốt đại dịch, Fairfax County đã nhờ đến các nhà lãnh đạo địa phương từ các tổ chức phi lợi
nhuận, các cộng đồng tín ngưỡng và các tổ chức cộng đồng khác để giúp phổ biến thông tin về sức khỏe,
sự an toàn và xét nghiệm COVID-19.
Khi quận tập trung nỗ lực vào việc tiêm vắc-xin, các mối quan hệ đối tác này đã được đẩy mạnh hơn nữa
với chương trình tiếp cận độc đáo ‘Giới thiệu Truyền miệng’.
“Cuối cùng, vắc-xin sẽ có sẵn nhiều hơn và khi mọi người có cơ hội được tiêm vắc-xin, chúng tôi muốn
họ tận dụng cơ hội đó,” Sam Collins, quản lý chương trình tiếp cận cộng đồng của Fairfax County Health
Department cho biết. “Nhưng chúng tôi biết rất rõ rằng các cộng đồng người da màu địa phương của
chúng tôi thường do dự hơn trong việc tiêm vắc-xin. Chúng tôi cũng biết rằng mọi người đều mong
muốn có thông tin vắc-xin đáng tin cậy để họ có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân và gia đình
họ.”
Chương trình Giới thiệu Truyền miệng nhằm mục đích giúp vượt qua sự do dự về vắc-xin bằng cách cung
cấp “Cuộc trò chuyện Cộng đồng” - các buổi cung cấp thông tin trực tuyến cho các nhóm cộng đồng và
các nhà lãnh đạo riêng lẻ trong một môi trường gần gũi. Trọng tâm là tạo điều kiện cho những người có
ảnh hưởng cấp cơ sở để họ có thể chia sẻ thông tin về vắc-xin với những người tin tưởng họ. Nhóm tiếp
cận cộng đồng của Health Department điều phối và cung cấp các bài thuyết trình, đồng thời điều chỉnh
ngôn ngữ và thông tin để đáp ứng nhu cầu và ưu tiên của nhóm mà họ đang gặp gỡ. Hầu hết các buổi
cung cấp thông tin này diễn ra trực tuyến.
“Chúng tôi đang cung cấp một không gian an toàn cho những người được những người mà họ tin tưởng
mời đến để tìm hiểu về vắc-xin và đặt những câu hỏi mà họ có thể có," Sam nói. “Điều đó bao gồm việc
lắng nghe nội dung bằng bảy ngôn ngữ khác nhau và từ những người đến từ các dân tộc, chủng tộc hoặc
tôn giáo của họ. Ví dụ, điều quan trọng là một người Mỹ gốc Phi nghe giải đáp từ một người Mỹ gốc Phi
khi họ có các thắc mắc về các vấn đề lịch sử, và một người Hồi giáo có thể đặt câu hỏi về việc liệu vắc-xin
có được coi là Halal (cho phép) hay không."
Chương trình bắt đầu vào giữa Tháng Một và đã có hàng chục bài thuyết trình, và nhiều bài thuyết trình
khác được lên lịch vào Tháng Hai. Chương trình đã được cung cấp cho hơn 100 nhà lãnh đạo cộng đồng
từ các nhà thờ phượng địa phương, quản lý khu chung cư, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, và
nhân viên liên lạc với phụ huynh của Fairfax County Public Schools, cùng những người khác. Cần đáp ứng
các yêu cầu về số người tham gia tối thiểu để đảm bảo tổ chức một cuộc họp. Các bài thuyết trình có thể
được trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Ả Rập hoặc
tiếng Amharic.
“Thông tin về vắc-xin phải được chia sẻ một cách bình đẳng. Vì vậy, chúng tôi đang liên hệ với các nhà
lãnh đạo địa phương nơi COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất và yêu cầu họ giúp chúng tôi tổ chức tập
hợp các thành viên cộng đồng của họ để lắng nghe thông tin mới nhất về vắc-xin và cách họ có thể được

tiêm vắc-xin. Những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người làm việc phi lợi nhuận, chủ doanh nghiệp nhỏ
và những người khác đại diện cho tiếng nói đáng tin cậy của cộng đồng chúng ta. Chúng tôi biết điều
này, và một trong những điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là tiếp tục hợp tác với những người này và
cung cấp thông tin cho họ để mọi người có thể đưa ra quyết định về vắc-xin phù hợp với họ," Sam nói.
Quý vị có thể nhận thông tin và nguồn trợ giúp về COVID-19 phù hợp về mặt văn hóa trong “Cổng Thông
tin Ngôn ngữ” trên trang web COVID-19 của Fairfax County, bao gồm thông tin âm thanh, video và các
tệp có thể tải xuống theo ngôn ngữ. Những người nói tiếng Tây Ban Nha có thể sử dụng blog tiếng Tây
Ban Nha và các nguồn thông tin trên mạng xã hội.

