
 

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. 

Cư dân Minnesota sẽ được nới rộng khả năng được chích ngừa COVID-19 thông qua các nhà thuốc tây 

trên toàn tiểu bang vào tuần này, do tiểu bang có tham gia vào Chương trình Dược Phòng Bán Lẻ Liên 

bang, và Thống đốc Tim Walz đã tái phân phối lại số thuốc chủng ngừa chưa được lên lịch sử dụng trong 

tuần này cho các tiệm thuốc bán lẻ. Tiểu bang hiện đang thiết lập một mạng lưới đa dạng, ổn định về 

phương cách cách khác nhau mà cư dân Minnesota có thể chủng ngừa để mọi người đều có cơ hội được 

tiêm chủng, bất kể họ sống ở đâu, bất kể hoàn cảnh cá nhân của họ ra sao.  

Tại Minnesota, các tiệm Walmart và Thrifty White đang tham gia vào giai đoạn đầu tiên của Chương 

trình Các Dược Phòng Bán Lẻ của Liên bang ra mắt trong tuần này. Walmart và Thrifty White sẽ cung cấp 

hơn 16,000 liều tại các địa điểm trên toàn tiểu bang để tiêm chủng cho các cao niên từ 65 tuổi trở lên. 

Trong tuần này, Thống đốc Walz cũng đang phân phối lại 8,000 liều cho Walgreens để những cư dân 

Minnesota từ 65 tuổi trở lên được chủng ngừa tại 40 tiệm thuốc của cửa hàng này trên toàn tiểu bang. 

Đây là sự tái phân phối duy nhất những liều thuốc chưa được Chương Trình Dược Phòng Đối Tác lên lịch 

sử dụng trong tuần này   .  

Các cuộc hẹn chủng ngừa tại Walmart, Thrifty White và Walgreens sẽ sẵn có trong những ngày tới. Các vị 

trí và thông tin liên hệ để làm hẹn sẽ có thể được truy cập tại mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine  khi 

có thông tin. Tiểu bang cũng sẽ thông báo cho những vị cao niên đã ghi tên vào danh sách chờ đợi nếu 

có cơ hội chủng ngừa trong khu vực của họ.   

   

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 vui lòng gọi đường giây khẩn Hotline của VSS  tại 612-293-2913.  

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


