
 

Kính thưa quý đồng hương, 

Chúng tôi hy vọng tất cả quý vị luôn mạnh khoẻ trong thời gian này, khi chúng ta vẫn đang hỗ trợ lẫn 
nhau.  Xin vui lòng đọc các thông báo quan trọng dưới đây về những gì đang diễn ra trong cộng đồng. 

Làm thề nào cho quý vị ở lứa tuổi 65 trở lên được chủng ngừa: Cập nhật 

 

Số lượng thuốc chủng ngừa dành cho quý vị cao niên đang bắt đầu tăng dần. Hiện nay có hai phương 

pháp để người cao tuổi được chủng ngừa: 

 

Những cư dân Minnesota từ 65 tuổi trở lên hiện có thể làm hẹn chủng ngừa thông qua các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe địa phương. Mời vào trang 

https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/locations/index.jsp để tìm cơ sở cung cấp dịch vụ chủng 

ngừa gần quý vị nhất. 

  

Việc chủng ngừa chỉ được làm theo lịch hẹn, và mỗi nơi cung cấp dịch vụ (chủng ngừa) đều quản lý lịch 

trình và làm hẹn của riêng họ.  Không phải tất cả các cơ sở cung cấp đều làm hẹn cho những người 

thuộc tất cả các nhóm ưu tiên. Quý vị vui lòng liên hệ với các cơ sở cung cấp để xác nhận địa điểm và 

giờ giấc cho việc chủng ngừa, xem họ có sẵn giờ giấc và liều thuốc chủng ngừa, và để xem quý vị có hội 

đủ điều kiện để được chủng ngừa tại địa điểm đó hay không. 

 

Người dân Minnesota từ 65 tuổi trở lên đã ghi danh trước cho cuộc hẹn tại các thí điểm nhưng không 

 được hẹn chủng ngừa vào tuần trước, vẫn hội đủ điều kiện cho cuộc hẹn sau. Tuần này, những cư dân 

Minnesota nào có tên trong danh sách ghi danh trước, nhưng chưa được chọn để chủng ngừa thì tên 

họ sẽ vẫn được giữ trong danh sách, và họ vẫn tiếp tục có cơ hội được chọn ra một cách bất chợt để 

làm hẹn tại điểm chủng ngừa ở Duluth hoặc Minneapolis. Những cư dân Minnesota có tên trong danh 

sách đã ghi danh sẽ được thông báo nếu họ được chọn một cách bất ngờ để làm hẹn. Sự chọn lựa này 

chỉ khả dụng nếu quý vị đã ghi danh trước; Hiện nay việc ghi danh đã không còn hoạt động.  

  

CQXH-VN (VSS) có thể giúp quý vị liên hệ với các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và sắp xếp 

các cuộc hẹn.  

Xin quý vị vui lòng gọi đường giây khẩn Hotline của chúng tôi tại 612-293-2913.  

Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Miến điện, tiếng Việt, và tiếng Thái.  

 

https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/locations/index.jsp

