COVID-19
Tờ thông tin về Vắc-xin COVID-19

Các đối tượng được ưu tiên và phân phối vắc-xin
Tiểu bang Ohio đã bắt đầu chiến dịch phân phối vắc-xin COVID-19 an toàn, hiệu quả trên toàn tiểu bang cho những ai lựa chọn được tiêm vắcxin. Quy trình phát triển vắc-xin COVID-19 đều trải qua các bước tương tự như các bước được thực hiện để phát triển các loại vắc-xin trước
đây, chẳng hạn như vắc-xin phòng bệnh cúm hoặc bệnh sởi. Khi vắc-xin COVID-19 được hoàn thiện theo quy trình thận trọng để xin cấp phép
sử dụng khẩn cấp (EUA) từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Tiểu bang Ohio đã bắt đầu phân phối vắc-xin một cách có
chiến lược và thận trọng cho những cư dân có nguy cơ cao nhất của tiểu bang. Quy trình phân phối này được thực hiện theo khuyến nghị của
Ủy ban Tư vấn về Quy trình Phòng ngừa Miễn dịch (ACIP) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Viện Hàn lâm Khoa
học, Kỹ thuật và Y khoa Quốc gia (NASEM).
Cách tiếp cận theo từng giai đoạn của chính quyền tiểu bang Ohio
Tiểu bang Ohio có mục tiêu rõ ràng: cứu sống sinh mạng của người dân và đưa học sinh/sinh viên quay lại trường học. Do nguồn cung vắc-xin
đang bị hạn chế, tiểu bang Ohio sẽ phân phối vắc-xin theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, những người có nguy cơ cao nhất sẽ được ưu
tiên tiêm vắc-xin, cũng như dành cho nhân viên y tế quan trọng ở tuyến đầu và nhân viên chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Tiến độ chuyển
sang các giai đoạn tiếp theo của tiểu bang Ohio sẽ phụ thuộc chủ yếu vào số lượng liều vắc-xin được cung cấp. Khi nguồn cung vắc-xin gia
tăng, vắc-xin sẽ được cung cấp cho toàn bộ người dân Ohio lựa chọn tiêm vắc-xin phòng ngừa COVID-19.
• Giai đoạn 1 (Nguồn cung Hạn chế) – Vắc-xin được cung cấp với số lượng hạn chế và chỉ dành cho những đối tượng trong lĩnh
vực thiết yếu cụ thể. Tiểu bang Ohio sẽ tập trung cung cấp vắc-xin cho những người có nguy cơ cao nhất cũng như đội ngũ y tế
tuyến đầu và nhân viên chăm sóc bệnh nhân COVID-19.
• Giai đoạn 2 (Nguồn cung Gia tăng) – Khi nguồn cung vắc-xin tăng lên, vắc-xin có thể được cung cấp cho phần lớn các nhóm đối
tượng trong lĩnh vực thiết yếu cụ thể đồng ý tiêm vắc-xin.
• Giai đoạn 3-4 (Cung cấp Rộng rãi) – Ở thời điểm vắc-xin được phổ biến rộng rãi, tiểu bang Ohio sẽ tiếp tục chiến dịch tiêm chủng
chiến lược cho người dân Ohio đồng ý tiêm vắc-xin.
Giai đoạn 1A
Trong Giai đoạn 1A, bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 năm 2020, vắc-xin sẽ được ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương sống gần bệnh nhân và
những người chăm sóc họ:
• Nhân viên y tế và nhân viên thường xuyên thực hiện công việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19.
• Cư dân và nhân viên làm việc ở các viện dưỡng lão.
• Cư dân và nhân viên làm việc ở các cơ sở chăm sóc dài hạn.
• Bệnh nhân và nhân viên tại các bệnh viện tâm thần của tiểu bang.
• Những người bị khuyết tật phát triển và những người bị rối loạn sức khỏe tâm thần, bao gồm cả rối loạn sử dụng chất kích thích, sống
trong các nhà tập thể, các khu dân cư hoặc trung tâm và nhân viên làm việc tại các địa điểm đó.
• Cư dân và nhân viên tại hai ngôi nhà do tiểu bang quản lý dành cho cựu chiến binh Ohio.
• Nhân viên lực lượng ứng cứu y tế khẩn cấp.
Giai đoạn 1B
Trong Giai đoạn 1B, trọng tâm của chiến lược tiêm vắc-xin sẽ dành cho nhóm có nguy cơ cao và học sinh Mẫu giáo tới lớp 12 cần quay trở lại
trường học trước ngày 01 tháng 03. Vắc-xin ở giai đoạn này sẽ được phân phối cụ thể như sau:
• Người dân Ohio từ 65 tuổi trở lên.
• Người dân Ohio mắc các bệnh nặng bẩm sinh, chậm phát triển hoặc khởi phát nặng và di truyền, chẳng hạn như bại não; nứt đốt sống;
bệnh tim bẩm sinh nặng phải nhập viện trong vòng một năm trở lại đây; bệnh tiểu đường tuýp 1 nặng cần nhập viện trong vòng một năm
qua; rối loạn chuyển hóa di truyền bao gồm phenylketon niệu; rối loạn thần kinh nghiêm trọng bao gồm chứng động kinh, não úng thủy và
bệnh đầu nhỏ; rối loạn di truyền nghiêm trọng bao gồm hội chứng Down, hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy, hội chứng Prader-Willi, hội
chứng Turner và bệnh loạn dưỡng cơ; bệnh phổi nặng, bao gồm bệnh hen suyễn cần nhập viện trong vòng một năm qua, và bệnh xơ
nang; bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm; và bệnh alpha và beta thalassemia; và bệnh nhân ghép tạng đặc. Nếu có ai cho rằng mình
thuộc nhóm này, họ nên liên hệ với hội đồng địa phương phụ trách về khuyết tật phát triển để được hỗ trợ được tiêm vắc-xin.
• Người trưởng thành/nhân viên ở các trường học dành cho học sinh Mẫu giáo tới Lớp 12 muốn quay trở lại làm việc hoặc để duy trì mô
hình học tại lớp học hoặc kết hợp giữa học tại lớp và học từ xa.

Vắc-xin trong giai đoạn 1B đã bắt đầu triển khai vào tuần ngày 19 tháng 01. Thống đốc DeWine đã công bố một hệ thống phân cấp để cung cấp
vắc-xin cho khoảng 2,2 triệu người đủ điều kiện tiêm vắc-xin trong giai đoạn này, bắt đầu từ những người từ 80 tuổi trở lên. Khi có nhóm tuổi mới
được tiêm vắc-xin, có thể vắc-xin chưa hoàn thành cho nhóm tuổi trước đó. Sẽ mất vài tuần để phân phối toàn bộ vắc-xin với số lượng cung cấp
hạn chế.
• Ngày 19 tháng 01 năm 2021 – Người dân Ohio từ 80 tuổi trở lên.
• Ngày 25 tháng 01 năm 2021 – Người dân Ohio từ 75 tuổi trở lên; những người bị khuyết tật về phát triển hoặc trí tuệ VÀ bị một trong các
tình trạng bệnh sau: Người dân Ohio mắc các bệnh nặng bẩm sinh, chậm phát triển hoặc khởi phát nặng và di truyền, chẳng hạn như bại não;
nứt đốt sống; bệnh tim bẩm sinh nặng phải nhập viện trong vòng một năm trở lại đây; bệnh tiểu đường tuýp 1 nặng cần nhập viện trong vòng
một năm qua; rối loạn chuyển hóa di truyền bao gồm phenylketon niệu; rối loạn thần kinh nghiêm trọng bao gồm chứng động kinh, não úng
thủy và bệnh đầu nhỏ; rối loạn di truyền nghiêm trọng bao gồm hội chứng Down, hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy, hội chứng Prader-Willi,
hội chứng Turner và bệnh loạn dưỡng cơ; bệnh phổi nặng, bao gồm bệnh hen suyễn cần nhập viện trong vòng một năm qua, và bệnh xơ
nang; bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm; và bệnh alpha và beta thalassemia; và bệnh nhân ghép tạng đặc. Nếu có ai cho rằng mình thuộc
nhóm này, họ nên liên hệ với hội đồng địa phương phụ trách về khuyết tật phát triển để được hỗ trợ được tiêm vắc-xin.
• Ngày 01 tháng 02 năm 2021 – Người dân Ohio từ 70 tuổi trở lên; nhân viên của các trường học dành cho học sinh Mẫu giáo tới Lớp
12 muốn duy trì hoặc quay trở lại mô hình học tại lớp học hoặc kết hợp giữa học tại lớp và học từ xa.
• Ngày 08 tháng 02 năm 2021 - Người dân Ohio từ 65 tuổi trở lên.
• Ngày 15 tháng 02 năm 2021 – Người dân Ohio mắc các bệnh nặng bẩm sinh, chậm phát triển hoặc khởi phát nặng và di truyền, chẳng
hạn như bại não; nứt đốt sống; bệnh tim bẩm sinh nặng phải nhập viện trong vòng một năm trở lại đây; bệnh tiểu đường tuýp 1 nặng cần
nhập viện trong vòng một năm qua; rối loạn chuyển hóa di truyền bao gồm phenylketon niệu; rối loạn thần kinh nghiêm trọng bao gồm
chứng động kinh, não úng thủy và bệnh đầu nhỏ; rối loạn di truyền nghiêm trọng bao gồm hội chứng Down, hội chứng nhiễm sắc thể X
dễ gãy, hội chứng Prader-Willi, hội chứng Turner và bệnh loạn dưỡng cơ; bệnh phổi nặng, bao gồm bệnh hen suyễn cần nhập viện trong
vòng một năm qua, và bệnh xơ nang; bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm; và bệnh alpha và beta thalassemia; và bệnh nhân ghép tạng
đặc. Nếu có ai cho rằng mình thuộc nhóm này, họ nên liên hệ với hội đồng địa phương phụ trách về khuyết tật phát triển để được hỗ trợ
tiêm vắc-xin.
Để thỏa mãn điều kiện, người được tiêm vắc-xin phải từ 16 tuổi trở lên đối với vắc-xin Pfizer và từ 18 tuổi trở lên đối với vắc-xin Moderna. Các
hội đồng địa phương phụ trách về khuyết tật phát triển sẽ tiếp cận những đối tượng đủ điều kiện để điều phối việc tiêm phòng. Các hội đồng này
sẽ phối hợp với các bệnh viện nhi và một số cơ quan y tế địa phương để lên lịch tiêm vắc-xin. Chỉ những cá nhân thuộc diện này có phối hợp với
các hội đồng địa phương phụ trách khuyết tật phát triển mới đủ điều kiện được tiêm vắc-xin tại thời điểm này.
Làm thế nào để tìm đơn vị cung cấp vắc-xin
Người dân Ohio cần thường xuyên theo dõi trang web của các cơ quan y tế địa phương và EMA để tìm hiểu thêm về các vắc-xin được cung cấp
trong cộng đồng hoặc đăng ký để nhận thông tin cập nhật từ cơ quan y tế địa phương. Các nhóm được xác định theo độ tuổi sẽ được tiêm vắcxin từ các cơ quan y tế địa phương, bệnh viện, các trung tâm y tế đạt chuẩn liên bang, cũng như một số nhà thuốc bán lẻ. Các nhà cung cấp cho
các đối tượng khác vẫn chưa được công bố. Công cụ tìm kiếm Địa điểm Nhà cung cấp Vắc-xin toàn tiểu bang trên trang web
vaccine.coronavirus.ohio.gov, cho phép người dân Ohio tìm kiếm theo quận và mã ZIP để tìm nhà cung cấp vắc-xin trong khu vực của họ.
Các giai đoạn trong tương lai
Kế hoạch phân phối vắc-xin cho các đối tượng ưu tiên trong tương lai vẫn đang trong quá trình soạn thảo và sẽ công bố cho cộng đồng khi hoàn
thiện. Khi có thông tin cập nhật về các đối tượng có thể được tiêm vắc xin cũng như thời điểm tiêm vắc-xin, chúng tôi sẽ phổ biến công khai thông
tin này qua các phương tiện thông tin đại chúng và cập nhật thông tin tại địa chỉ coronavirus.ohio.gov/vaccine.
Vắc-xin đã được chứng minh là có thể phòng ngừa COVID-19 và giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh ở những người mắc phải virus gây
bệnh. Chiến dịch tiêm vắc-xin cho phần lớn người dân Ohio sẽ giúp kiểm soát số ca nhập viện do bệnh nặng và tử vong.
Việc áp dụng tất cả các công cụ có sẵn để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thời điểm này cho đến khi
phần lớn người dân Ohio được tiêm vắc-xin. Hãy tiếp tục đeo khẩu trang che miệng và mũi cũng như giữ khoảng cách xã hội để làm giảm nguy
cơ nhiễm hoặc lây lan virus. Các biện pháp phòng ngừa thích hợp, cùng với vắc-xin sẽ mang lại sự bảo vệ tốt nhất trước đại dịch COVID-19.
Cập nhật: ngày 20 tháng 01 năm 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.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: coronavirus.ohio.gov

