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Tờ Thông tin về COVID-19  
Các mẫu giấy tờ tùy thân được chấp nhận trong buổi  

hẹn tiêm vắc-xin 
 
Khi quý vị đủ điều kiện để nhận vắc-xin COVID-19 của tiểu bang Ohio và đang chuẩn bị cho buổi hẹn tiêm 
vắc-xin hoặc thăm khám, hãy đảm bảo rằng quý vị mang theo mẫu giấy tờ tùy thân được chấp nhận. 
 
Chuyên gia tiêm chủng sẽ cần giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính, tên và độ tuổi của quý vị. Quý vị 
không cần xuất trình bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú. Giấy tờ tùy thân của quý vị sẽ vẫn được 
chấp nhận trong trường hợp đã hết hạn hoặc được cấp bởi một tiểu bang hoặc quốc gia khác. 

Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận vắc-xin theo việc làm (ví dụ: nhân viên trường học K-12 hoặc nhân viên chăm 
sóc sức khỏe), Tiểu bang Ohio không yêu cầu bất kỳ hồ sơ bổ sung nào để chứng minh tính đủ điều kiện; tuy 
nhiên, chuyên gia tiêm chủng có thể thiết lập thủ tục sàng lọc và giám sát của riêng họ để đánh giá tính đủ 
điều kiện. 
  
Trước khi đến buổi hẹn, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra với chuyên gia tiêm chủng để xác nhận những 
hồ sơ cần thiết cho buổi hẹn. Các mẫu giấy tờ tùy thân được chấp nhận như liệt kê dưới đây:

o Giấy phép lái xe hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân có ảnh nào, không xét đến ngày hết hạn hoặc nơi cấp. 
o ID quân nhân đang làm việc/đã nghỉ hưu. 
o Chỉ định của bác sĩ (bao gồm lịch tiêm chủng). 
o Hồ sơ điều tra dân số. 
o Hồ sơ nhận con nuôi. 
o Chứng nhận nhập tịch. 
o Giấy khai sinh: Hồ sơ khai sinh, bản chính hoặc bản sao có chứng thực. 
o ID lãnh sự quán hoặc giấy trúng tuyển vào lãnh sự.  
o Hộ chiếu hoặc thẻ thông hành.  
o Chứng nhận quốc tịch. 
o Thẻ thường trú. 
o Đơn xin nhập tịch/hồ sơ quốc tịch. 
o Các biểu mẫu của Bộ Ngoại giao. 
 Hồ sơ dịch vụ quân sự (DD-214) 
 Giấy khai sinh ở Nước ngoài của Công dân Hoa Kỳ (FS-545) 
 Giấy Báo sinh ở Nước ngoài của Công dân Hoa Kỳ (DS-1350) 
 Báo cáo Lãnh sự về Hồ sơ Khai sinh ở Nước ngoài của Công dân Hoa Kỳ (FS-240) 
 Tài liệu Giấy phép Lao động (I-766/EAD) 
 Giấy Thông hành (I-797F) 

Được tạo ngày 26/2/2021. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập coronavirus.ohio.gov. 
 
Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến COVID-19, hãy gọi số 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).  

 
Sức khỏe tâm thần của quý vị cũng quan trọng không kém sức khỏe thể chất. Nếu quý vị hoặc người 
thân của mình đang đối mặt với tình trạng lo lắng do đại dịch coronavirus, hãy liên hệ đường dây trợ 
giúp 24/7 để được hỗ trợ. Hãy gọi đến trung tâm COVID-19 CareLine theo số 1-800-720-9616. 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
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