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COVID-19  
 

Danh sách đủ điều kiện của  
Tờ Thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19 

Ohio có kế hoạch cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 cho bất kỳ cá nhân nào lựa chọn tiêm vắc-xin này. Vì nguồn cung 
hạn chế nên ban đầu vắc-xin được ưu tiên cho một số nhóm có nguy cơ cao hơn, dựa trên độ tuổi, nghề nghiệp, tình 
trạng sống hoặc tiền sử bệnh. Vui lòng xem thông tin bên dưới để biết quý vị hiện có đủ điều kiện nhận vắc-xin ngừa 
COVID-19 ở Ohio hay không. 

 
Tính đủ điều kiện sẽ mở rộng vào ngày 29 tháng 3 cho bất kỳ ai đủ điều kiện nhận vắc-xin một cách an toàn. Để 
lên lịch hẹn khi quý vị đủ điều kiện, vui lòng truy cập Vaccine Management Solution (VMS) (Giải pháp Quản lý Vắc-xin). 

 

TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO ĐỘ TUỔI 
• Người từ 50 tuổi trở lên. 
• Người từ 40 tuổi trở lên, bắt đầu từ ngày 19 tháng 3. 

 
TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ 
• Cư dân sinh sống tại viện dưỡng lão. 
• Cư dân sinh sống tại cơ sở trợ giúp an dưỡng. 
• Bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần tiểu bang. 
• Người bị khuyết tật phát triển sống trong nhà tập thể, khu dân cư hoặc các trung tâm. 
• Người bị rối loạn sức khỏe tâm thần, bao gồm rối loạn sử dụng chất kích thích, sống trong nhà tập thể, khu dân 

cư hoặc các trung tâm. 
• Cư dân của những ngôi nhà do tiểu bang quản lý dành cho các cựu chiến binh Ohio. 

 
TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE 

• Phụ nữ mang thai. 
• Người mắc bệnh tiểu đường tuýp 1. 
• Người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. 
• Người bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS)/bệnh Lou Gehrig. 
• Người mắc bệnh thận. 
• Người đã được cấy ghép tủy xương, đôi khi được gọi là ghép tế bào tạo máu hoặc tế bào gốc và đang 

điều trị chủ yếu bệnh ung thư hoặc một số chứng thiếu máu cục bộ. 
• Người mắc bệnh ung thư, bắt đầu từ ngày 19 tháng 3. 
• Người mắc bệnh thận mãn tính (CKD), bắt đầu từ ngày 19 tháng 3. 
• Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), bắt đầu từ ngày 19 tháng 3. 
• Người mắc bệnh tim, bắt đầu từ ngày 19 tháng 3. 
• Người mắc chứng béo phì, bắt đầu từ ngày 19 tháng 3. 
• Người có một số tình trạng y tế đã có từ khi sinh ra hoặc phát triển trong thời thơ ấu. Các trường hợp đủ điều 

kiện không được liệt kê ở trên thuộc danh mục này: 
o Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. 
o Hội chứng Down. 
o Bệnh u xơ nang. 
o Loạn dưỡng cơ. 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
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o Bại não. 
o Nứt đốt sống. 
o Khuyết tật tim nghiêm trọng cần được chăm sóc y tế chuyên khoa thường xuyên. 
o Phenylketonuria (PKU), Tay-Sachs, và các rối loạn chuyển hóa di truyền hiếm gặp khác. 
o Chứng động kinh với các cơn co giật liên tiếp; chứng úng thủy; tật đầu nhỏ, và các rối loạn 

thần kinh nghiêm trọng khác. 
o Hội chứng Turner, hội chứng X dễ gãy, hội chứng Prader-Willi, và các rối loạn di truyền nghiêm 

trọng khác. 
o Bệnh hen suyễn nặng phải nhập viện trong năm vừa qua. 
o Bệnh alpha và beta thalassemia. 
o Ghép tạng đặc (người nhận và người  đăng ký hiến tặng). 

TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO NGHỀ NGHIỆP 
• Nhân viên y tế và nhân viên thường xuyên tham gia chăm sóc bệnh nhân COVID-19. 
• Người ứng cứu dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS). 
• Nhân viên viện dưỡng lão. 
• Nhân viên làm việc tại cơ sở trợ giúp an dưỡng. 
• Bệnh nhân tại các bệnh viện tâm thần tiểu bang. 
• Nhân viên làm việc tại nhà tập thể, khu dân cư hoặc các trung tâm dành cho người bị khuyết tật phát triển. 
• Nhân viên làm việc tại nhà tập thể, khu dân cư hoặc các trung tâm dành cho người bị rối loạn sức khỏe tâm 

thần, bao gồm rối loạn sử dụng chất kích thích. 
• Nhân viên tại những ngôi nhà do tiểu bang quản lý dành cho các cựu chiến binh Ohio. 
• Nhân viên trường học Mẫu giáo-Lớp 12 tổ chức các lớp học trực tiếp. 
• Người làm việc trong các dịch vụ chăm sóc trẻ em và thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với trẻ em đã ghi danh. 
• Người làm việc cho dịch vụ tang lễ. 
• Người làm việc tích cực trong cơ quan thực thi pháp luật ít nhất 20 giờ mỗi tuần) và có trách nhiệm ứng 

cứu đầu tiên hoặc người giám sát trực tiếp. Bao gồm: 
o Sĩ quan cảnh sát. 
o Phó quận trưởng cảnh sát. 
o Cảnh sát tuần tra Đường cao tốc Tiểu bang Ohio. 
o Nhân viên thẩm quyền đặc biệt, chẳng hạn như nhân viên thực thi của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Ohio 

(ODNR), điều tra viên của hội đồng dược phẩm, đặc vụ của Cục Điều tra Hình sự (BCI), điều tra viên 
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiểu bang, nhân viên an ninh giao thông liên bang và các nhân viên thực thi 
pháp luật liên bang khác mà không được tiêm vắc-xin do liên bang cấp. 

• Người làm việc trong các cơ sở cải huấn, bao gồm nhân viên quản chế và tạm tha, những người cung cấp dịch vụ 
trực tiếp cho người lớn hoặc người chưa thành niên là tù nhân hoặc đang chịu sự giám sát của tòa án . 

• Nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ cho sở cứu hỏa được công nhận. 
 

Tạo ngày 16 tháng 3 năm 2021. 
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Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến COVID-19, vui lòng gọi số 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
 

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như sức khỏe thể chất. Nếu quý vị hoặc người thân đang cảm thấy 
lo lắng liên quan đến đại dịch coronavirus, trợ giúp luôn sẵn sàng 24/7. Hãy gọi đến Đường dây Hỗ trợ 
COVID-19 theo số 1-800-720-9616. 
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