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Sơ lược về Chi tiết Sự kiện 

 
Địa điểm: Wolstein Center tại Cleveland State University, 2000 Prospect Ave.E., Cleveland, OH 44115.  
Ngày: Bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 (mở cửa bảy ngày một tuần trong tám tuần) 
Thời gian: 8 giờ sáng – 8 giờ tối 
Làm thế nào để đặt lịch hẹn: 
Những người dân Ohio hiện đủ điều kiện tiêm chủng có thể đặt lịch hẹn: 

• Trực tuyến tại gettheshot.coronavirus.ohio.gov; nhập mã ZIP 44115 trong trường tìm kiếm. 
• Qua điện thoại bằng cách gọi 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
• Các nhân viên của tiểu bang và liên bang sẽ đến một số cộng đồng để nhận đăng ký trực tiếp. 

Cần mang theo những gì: Rất nhiều loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận để xác minh tên, danh tính và tuổi của quý 
vị. Quý vị không cần xuất trình bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú. 
Chi phí: Không mất phí, không cần bảo hiểm.  
Chỗ đậu xe: Miễn phí. 
Hỗ trợ di chuyển: Vui lòng gọi cho đường dây 211 của United Way để được hỗ trợ di chuyển, với các lựa chọn bao 
gồm thẻ đi xe buýt miễn phí của Greater Cleveland Regional Transit Authority (Cơ quan Giao thông Vùng Greater 
Cleveland - RTA), các dịch vụ đi chung xe, các chuyến xe của Senior Transportation Connect (Dịch vụ Đi lại Dành cho 
Người cao tuổi) và các nhà thờ địa phương. 
Cơ quan quản lý: Sở Y tế Ohio, Ohio National Guard (Vệ binh Quốc gia Ohio) và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Ohio, với 
sự hỗ trợ từ Federal Emergency Management Agency (Cơ quan Quản lý Hỗ trợ Khẩn cấp Liên bang - FEMA), Bộ Quốc 
Phòng Hoa Kỳ, Thành phố Cleveland, Quận Cuyahoga và Cleveland State University. 
Trang web: http://bit.ly/MassVaxOhio 
Tìm hiểu thêm: Giải đáp thắc mắc của quý vị về vắc-xin COVID-19 tại coronavirus.ohio.gov/vaccine. 

 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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Nội dung Trình bày chính 

Địa điểm Tiêm chủng Hàng loạt 
• Tất cả các loại vắc-xin COVID-19 hiện có đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa 

triệu chứng nghiêm trọng, nhập viện và tử vong do COVID-19. 
• Tiêm vắc-xin COVID-19 hoàn toàn miễn phí, kể cả khi quý vị không có bảo hiểm. 
• Chấp nhận nhiều loại giấy tờ tùy thân và quý vị không cần phải cung cấp bằng chứng về quốc tịch hay tình 

trạng cư trú để đủ điều kiện. Nhà cung cấp sẽ cần xác minh tên, đặc điểm nhận dạng và tuổi của quý vị. 
• Đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 của quý vị tại Wolstein Center của Tiểu Bang Cleveland bằng phương thức 

trực tuyến tại gettheshot.coronavirus.ohio.gov hoặc qua điện thoại theo số 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-
5634). Khi đăng ký trực tuyến, vui lòng nhập mã ZIP 44115 vào trường tìm kiếm để tìm địa điểm Wolstein 
Center. 

• Bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, người dân có thể đặt lịch hẹn bảy ngày một tuần, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. 
• Hỗ trợ di chuyển sẽ được cung cấp. Vui lòng gọi số 211 để được hỗ trợ di chuyển, với các lựa chọn bao gồm 

thẻ đi xe buýt miễn phí của Greater Cleveland Regional Transit Authority (Cơ quan Giao thông Vùng Greater 
Cleveland - RTA), các dịch vụ đi chung xe, các chuyến xe của Senior Transportation Connect (Dịch vụ Đi lại 
Dành cho Người cao tuổi) và các nhà thờ địa phương. 

• Có chỗ đậu xe miễn phí. 
• Việc tiêm chủng hàng loạt đang được tổ chức để mang vắc-xin COVID-19 đến cộng đồng Cleveland với sự 

phối hợp hỗ trợ của Sở Y Tế Ohio, Ohio National Guard (Vệ binh Quốc gia Ohio) và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp 
Ohio, với sự hỗ trợ từ Federal Emergency Management Agency (Cơ quan Quản lý Hỗ trợ Khẩn cấp Liên bang - 
FEMA), Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Thành phố Cleveland, Quận Cuyahoga và Cleveland State University. 

• Tìm hiểu thêm tại coronavirus.ohio.gov/vaccine. 
 

Các loại Vắc-xin Phòng ngừa Covid-19 
• Tất cả các loại vắc-xin COVID-19 đều an toàn và hiệu quả. Vắc-xin COVID-19 hiện có ở Hoa Kỳ đã được thử 

nghiệm nghiêm ngặt và được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa triệu chứng nghiêm trọng, 
nhập viện và tử vong do COVID-19. Quá trình phát triển vắc-xin COVID-19 bao gồm một số bước tương tự với 
các bước được sử dụng để phát triển các loại vắc-xin trước đó, ví dụ như vắc-xin cúm hoặc thủy đậu. FDA và 
các chuyên gia y tế độc lập đã đảm bảo rằng những vắc-xin này được đánh giá kỹ lưỡng và nghiêm ngặt. 

• Không có chuyện đi tắt trong quá trình này. Bên cạnh nhiều thập kỷ nghiên cứu và xây dựng nền tảng, vắc-xin 
COVID-19 có thể được phát triển nhanh hơn nhờ nỗ lực chiến lược nhằm đơn giản hóa quy trình và cắt giảm 
các thủ tục “hành chính quan liêu”. 

• Quý vị sẽ không bị nhiễm COVID-19 từ việc tiêm vắc-xin COVID-19. Vắc-xin không chứa vi-rút còn sống, có 
nghĩa là chúng không thể khiến quý vị bị nhiễm COVID-19 hay làm cho kết quả xét nghiệm vi-rút COVID-19 
dương tính. 

• Các nghiên cứu về vắc-xin COVID-19 thuộc hàng những nghiên cứu lớn nhất trong lịch sử. Một nghiên cứu 
vắc-xin điển hình có khoảng 5.000 người tham gia. Thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin Moderna COVID-19 
có khoảng 30.000 người tham gia còn thử nghiệm đối với vắc-xin Johnson & Johnson và Pfizer-BioNTech đều 
có khoảng 43.000 người tham gia. 

• Không thấy mối liên hệ trực tiếp giữa vắc-xin COVID-19 với tình trạng vô sinh hoặc sảy thai. Không có bằng 
chứng cho thấy vắc-xin COVID-19 gây vô sinh hoặc tăng nguy cơ sảy thai. 

 
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
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• Vắc-xin COVID-19 sẽ không làm thay đổi DNA hoặc cấu trúc gen của quý vị. Không có vắc-xin COVID-19 nào 
làm thay đổi hoặc chỉnh sửa cấu trúc gen của người. Tất cả các vắc-xin đều dạy cơ thể cách bảo vệ chống lại 
sự lây nhiễm trong tương lai. 

• Vắc-xin được tiêm vào cơ thể KHÔNG chứa vi mạch hoặc thiết bị theo dõi. Vắc-xin không chứa vi mạch, vi 
mạch nano, công cụ theo dõi RFID hoặc thiết bị theo dõi hoặc kiểm soát cơ thể của quý vị dưới bất kỳ hình 
thức nào. 

• Các tác dụng phụ chỉ ở mức nhẹ và là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể quý vị đang xây dựng cơ chế bảo 
vệ. Tương tự như tác dụng phụ từ các loại vắc-xin khác, như tiêm phòng cúm, chúng sẽ biến mất sau vài ngày. 
Một số người cho biết họ cảm thấy đau nhức hoặc tấy đỏ tại chỗ tiêm, đau nhức cơ thể, đau đầu hoặc sốt, 
kéo dài một hoặc hai ngày. Các phản ứng nghiêm trọng hay sốc phản vệ là rất hiếm. Nếu quý vị bị dị ứng — 
đặc biệt là những dị ứng nghiêm trọng như với các loại vắc-xin khác hoặc các thành phần trong vắc-xin — hãy 
thảo luận về vắc-xin COVID-19 với bác sĩ của quý vị, bác sĩ có thể đánh giá nguy cơ của quý vị và cung cấp 
thêm thông tin về việc liệu quý vị có thể tiêm chủng an toàn hay không. Ohio, Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh (CDC), và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đang theo dõi việc phân phối 
và bất kỳ phản ứng tiêu cực nào đối với vắc-xin. 

• Quý vị không phải trả tiền túi khi chủng ngừa vắc-xin COVID-19. Nhà cung cấp của quý vị có thể sẽ yêu cầu 
thông tin về bảo hiểm, Medicare hoặc Medicaid của quý vị là vì nhà cung cấp có thể tính phí quản lý cho bảo 
hiểm. Quý vị sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí trực tiếp nào. 

• Các thử nghiệm lâm sàng nghiên cứu tính hiệu quả và an toàn của vắc-xin với nhiều đối tượng khác nhau, 
bao gồm các cộng đồng trước đây ít được đại diện trong nghiên cứu lâm sàng. Những người tham gia các 
nghiên cứu lâm sàng bao gồm: 

o Từ các cộng đồng da màu (42% người tham gia thử nghiệm Pfizer-BioNTech, 37% người tham gia thử 
nghiệm Moderna, 35% người tham gia thử nghiệm Johnson & Johnson). 

o Trên 65 tuổi (21% người tham gia thử nghiệm Pfizer-BioNTech; 23% người tham gia thử nghiệm 
Moderna); trên 60 tuổi (34% người tham gia thử nghiệm Johnson & Johnson). 

o Với các bệnh mãn tính có nguy cơ cao khiến người tham gia tăng rủi ro mắc COVID-19 nghiêm trọng, 
như người bị bệnh tiểu đường, béo phì nặng và bệnh tim (46% người tham gia thử nghiệm Pfizer-
BioNTech; 42% người tham gia thử nghiệm Moderna, 40% người tham gia thử nghiệm Johnson & 
Johnson ). 
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Danh sách Lịch Tiêm chủng Cộng đồng 
Địa điểm: Wolstein Center tại Cleveland State University  
Địa chỉ: 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 
Ngày: Bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 (mở cửa bảy ngày một tuần trong tám tuần) Thời gian: 8 giờ sáng – 8 giờ tối 
Trang web: http://bit.ly/MassVaxOhio 
Điện thoại: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 
Mô tả: Các tùy chọn dưới đây tùy theo giới hạn ký tự. 

 
Dưới 1.000 ký tự: 
Lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 được cung cấp 7 ngày một tuần từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Những người dân Ohio 
hiện đủ điều kiện tiêm chủng có thể đặt lịch hẹn trực tuyến tại gettheshot.coronavirus.ohio.gov bằng cách nhập mã 
ZIP 44115 vào trường tìm kiếm. Hoặc đặt lịch qua điện thoại: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). Tiêm vắc-xin 
COVID-19 hoàn toàn miễn phí, kể cả khi quý vị không có bảo hiểm. Rất nhiều loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận để 
xác minh tên, danh tính và tuổi của quý vị. Quý vị không cần xuất trình bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú. 
Để được hỗ trợ di chuyển, vui lòng gọi số 211 và nhận thẻ đi xe buýt miễn phí của Greater Cleveland Regional Transit 
Authority (RTA) hoặc dịch vụ đi chung xe. Việc tiêm chủng hàng loạt đang được tổ chức với sự phối hợp hỗ trợ của Sở 
Y tế Ohio, Ohio National Guard (Vệ binh Quốc gia Ohio) và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Ohio, với sự hỗ trợ từ Federal 
Emergency Management Agency (Cơ quan Quản lý Hỗ trợ Khẩn cấp Liên bang - FEMA), Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, 
Thành phố Cleveland, Quận Cuyahoga và Cleveland State University. Có chỗ đậu xe miễn phí. 

 
Dưới 800 ký tự: 
Lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 được cung cấp 7 ngày một tuần từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Những người dân Ohio 
hiện đủ điều kiện tiêm chủng có thể đặt lịch hẹn trực tuyến tại gettheshot.coronavirus.ohio.gov và tìm kiếm mã ZIP 
44115, hoặc qua điện thoại theo số 1-833-4-ASK- ODH. Tiêm vắc-xin COVID-19 hoàn toàn miễn phí, kể cả khi quý vị 
không có bảo hiểm và có nhiều loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận. Không yêu cầu bằng chứng về tình trạng cư trú. 
Vui lòng gọi số 211 và nhận thẻ đi xe buýt miễn phí của Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) hoặc hỗ 
trợ đi chung xe. Được tổ chức bởi Sở Y tế Ohio, Ohio National Guard (Vệ binh Quốc gia Ohio) và Cơ quan Quản lý 
Khẩn cấp Ohio, với sự hỗ trợ từ Federal Emergency Management Agency (Cơ quan Quản lý Hỗ trợ Khẩn cấp Liên bang 
- FEMA), Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Thành phố Cleveland, Quận Cuyahoga và Cleveland State University. 

 
Dưới 500 ký tự: 
Lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 được cung cấp 7 ngày một tuần từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Những người dân Ohio 
hiện đủ điều kiện tiêm chủng có thể đặt lịch hẹn trực tuyến tại gettheshot.coronavirus.ohio.gov và tìm kiếm mã ZIP 
44115, hoặc qua điện thoại theo số 1-833-4-ASK- ODH. Tiêm vắc-xin COVID-19 hoàn toàn miễn phí, kể cả khi quý vị 
không có bảo hiểm và có nhiều loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận. Không yêu cầu bằng chứng về tình trạng cư trú. 
Vui lòng gọi số 211 và nhận thẻ đi xe buýt miễn phí của Regional Transit Authority (RTA) hoặc hỗ trợ đi chung xe. 

 

 

http://bit.ly/MassVaxOhio
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf


TRANG WEB TIÊM VẮC XIN CỦA TRUNG TÂM WOLSTEIN - CLEVELAND 
BỘ CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG 

5 

 

 

 

Nội dung Bản tin/Bài viết trên trang web 

Phòng tiêm chủng vắc-xin COVID-19 hàng loạt mở cửa 7 ngày một tuần ở Cleveland 
Lịch hẹn tiêm vắc xin COVID-19 được cung cấp 7 ngày một tuần từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối tại Wolstein Center thuộc 
Cleveland State University bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. Những người dân Ohio hiện đủ điều kiện tiêm chủng có thể 
đặt lịch hẹn trực tuyến tại gettheshot.coronavirus.ohio.gov bằng cách nhập mã ZIP 44115 vào trường tìm kiếm. Hoặc 
đặt lịch qua điện thoại: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

 
Điểm Tiêm chủng Hàng loạt của Cleveland 
Tất cả các loại vắc-xin COVID-19 hiện có đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa triệu chứng 
nghiêm trọng, nhập viện và tử vong do COVID-19. Dưới đây là một số thông tin quan trọng cần biết: 

• Địa điểm: Wolstein Center tại Cleveland State University Địa chỉ: 2000 Prospect Ave. E., Cleveland, OH 44115 
• Ngày: 17 tháng 3 – 05 tháng 5 năm 2021 (mở cửa bảy ngày một tuần trong tám tuần) 
• Thời gian: 8 giờ sáng – 8 giờ tối 

Làm thế nào để đặt lịch hẹn của quý vị 
Những người dân Ohio hiện đủ điều kiện tiêm chủng có thể đặt lịch hẹn: 

• Trực tuyến tại gettheshot.coronavirus.ohio.gov; nhập mã ZIP 44115 trong trường tìm kiếm. 
• Qua điện thoại bằng cách gọi 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
• Các nhân viên của tiểu bang và liên bang sẽ đến một số cộng đồng để nhận đăng ký trực tiếp. 

 
Tôi có đủ điều kiện không? 
Truy cập gettheshot.coronavirus.ohio.gov để kiểm tra điều kiện tiêm vắc-xin theo lộ trình phân phối vắc-xin của Ohio. 
Địa điểm tiêm chủng này mở cửa cho tất cả người dân Ohio đủ điều kiện; quý vị không cần phải sống ở Cleveland hay 
Cuyahoga để được tiêm chủng. 

 
Cần mang theo những gì 
Rất nhiều loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận để xác minh tên, danh tính và tuổi của quý vị. Quý vị không cần xuất 
trình bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú. Rất nhiều loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận để xác minh tên, 
danh tính và tuổi của quý vị. Quý vị không cần xuất trình bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú. 

 
Vắc-xin miễn phí 
Tiêm vắc-xin COVID-19 hoàn toàn miễn phí, kể cả khi quý vị không có bảo hiểm. Nhà cung cấp của quý vị có thể sẽ 
yêu cầu thông tin về bảo hiểm, Medicare hoặc Medicaid của quý vị là vì nhà cung cấp có thể tính phí quản lý cho bảo 
hiểm. Quý vị sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí trực tiếp nào. Có chỗ đậu xe miễn phí. 

 
Hỗ trợ di chuyển 
Vui lòng gọi số 211 và nhận thẻ đi xe buýt miễn phí của Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA) hoặc tiền 
hỗ trợ đi chung xe. Các hình thức đi lại khác cũng sẽ được cung cấp, bao gồm các chuyến xe của Senior 
Transportation Connect và các nhà thờ địa phương. 

 
Tôi có phải quay lại để tiêm liều thứ hai? 
Các loại vắc-xin được cung cấp tại Wolstein Center đều phải tiêm hai liều, cách nhau ba tuần. 

 
 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAzMDguMzY1NzgxMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldHRoZXNob3QuY29yb25hdmlydXMub2hpby5nb3YvIn0.rmck36RrtGxmSelz4l_OHWTglZSeId9Q2prvBXseo4I/s/1080057151/br/99597121410-l
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
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Việc tiêm chủng hàng loạt đang được tổ chức để mang vắc-xin COVID-19 đến cộng đồng Cleveland với sự phối hợp hỗ 
trợ của Sở Y Tế Ohio, Ohio National Guard (Vệ binh Quốc gia Ohio) và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Ohio, với sự hỗ trợ 
từ Federal Emergency Management Agency (Cơ quan Quản lý Hỗ trợ Khẩn cấp Liên bang - FEMA), Bộ Quốc Phòng 
Hoa Kỳ, Thành phố Cleveland, Quận Cuyahoga và Cleveland State University. 

 
Giải đáp thắc mắc của quý vị về vắc-xin COVID-19 tại coronavirus.ohio.gov/vaccine. Tìm hiểu thêm về các địa điểm 
tiêm chủng hàng loạt tại http://bit.ly/MassVaxOhio. 

 

Quý vị có câu hỏi về vắc-xin COVID-19? 
• Những Câu hỏi Thường gặp (FAQ) về COVID-19 
• Lầm tưởng và Sự thật về vắc-xin COVID-19 
• Hiểu cách thức hoạt động của các loại vắc-xin COVID-19 khác nhau 
• Những điều cần biết trước, trong và sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 
• Các mẫu ID được chấp nhận trong buổi hẹn tiêm vắc-xin 
• Tờ thông tin về các đối tượng được ưu tiên và tính đủ điều kiện 

 
 
 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-how-vaccines-work.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
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Đồ họa và Hình ảnh 
 
Truy cập và tải về tất cả các hình ảnh đồ họa trong Dropbox tại đây. 

 

Logo 
 

Logo chính (PNG với nền trong suốt) Logo chính (JPEG với nền trắng) 
 

 

 

 

Logo trắng - 1 (PNG với nền trong suốt để  
sử dụng trên các nền tối) 

Logo trắng - 2 (PNG với nền trong suốt để 
sử dụng trên các nền tối) 

  
 
 

https://www.dropbox.com/sh/3gtcjkcanlq5suq/AAAlA2LNsHrxlK3YcRQtefxWa?dl=0
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Tờ rơi đăng ký Áp phích tại địa điểm tiêm vắc-xin 

  
Biểu ngữ tại địa điểm tiêm vắc-xin 
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Biển quảng cáo 3 x 3 Thẻ đăng ký 

 

 

Facebook (Sắp có) – 1 Facebook (Sắp có) – 2 
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Đăng ký – truyền thông xã hội  
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Nguồn lực và Liên kết Tin cậy 
• Trang web về vắc-xin COVID-19 của Sở Y Tế Ohio - https://coronavirus.ohio.gov/vaccine 

o Những câu hỏi thường gặp (FAQ) về vắc-xin COVID-19 
o Lầm tưởng và Sự thật về vắc-xin COVID-19 
o Tờ Thông tin về COVID-19: Các loại vắc-xin COVID-19 hiệu quả và an toàn 
o Những điều cần biết trước, trong và sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 
o Các mẫu giấy tờ tùy thân (ID) được chấp nhận trong buổi hẹn tiêm vắc-xin 
o Những câu hỏi thường gặp (FAQ) về các loại biến thể COVID-19 
o Thông tin về nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 

 

• Các nguồn tài nguyên do Sở Khuyết tật Phát triển Ohio chia sẻ 
o Những câu hỏi thường gặp (FAQ) về vắc-xin COVID-19 bằng ngôn ngữ đơn giản 
o Tiêm Vắc-xin COVID-19: Những điều Cần biết về Tôi – một người khuyết tật hoặc người chăm sóc họ 

có thể điền mẫu này để giúp nhà cung cấp dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất. 
o Tiêm Vắc-xin: Những điều cần biết 
o Câu chuyện xã hội: Tiêm Vắc-xin COVID-19 

 

• Các Nguồn tài nguyên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 
o Bộ Công cụ Truyền thông CDC 
o Những lợi ích khi tiêm Vắc-xin COVID-19 
o Ai được tiêm Vắc-xin trước? 
o Những điều cần biết tại buổi hẹn tiêm Vắc-xin 
o Đảm bảo giữ an toàn cho Vắc-xin 
o Các loại Vắc-xin khác nhau 

 

 

https://coronavirus.ohio.gov/vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions%2Bcovid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/19-vaccine-myths-vs-facts/19-vaccine-myths-vs-facts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-vaccine-appointment.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/faqs-covid-19-variants
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-programs/Immunization/pandemic-vaccine-provider
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/plain_language_faq.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_about_me.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_what_to_expect.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/getting_a_vaccine_social_story.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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Truyền thông Xã hội 
 
Nội dung gợi ý trên truyền thông xã hội 

 
Thời gian/Chủ đề Tin nhắn Facebook Tin nhắn Twitter/Instagram 
Trước ngày 17 
tháng 3 

 Quý vị cần đặt lịch tiêm vắc-xin #COVID19? 
 Có thể đặt lịch tiêm 7 ngày trong tuần, từ 8 giờ sáng đến 8 

giờ tối tại @WolsteinCenter bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. 
 Đặt lịch trực tuyến: 

https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (Mã ZIP 44115) 
 Đặt lịch qua điện thoại: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 

 Quý vị cần đặt lịch tiêm vắc-xin #COVID19? 
 Có thể đặt lịch tiêm 7 ngày trong tuần, từ 8 giờ sáng đến 

8 giờ tối tại @wolsteincenter, bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. 
 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (Mã ZIP 44115) 
 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 

Trước ngày 17 
tháng 3 

Vắc xin #COVID19 an toàn, hiệu quả có sẵn tại các buổi hẹn 
tiêm 7 ngày một tuần tại @WolsteinCenter bắt đầu từ 
ngày 17 tháng 3. Tìm hiểu thêm tại http://bit.ly/MassVaxOhio. 
#GetTheShot 

Vắc xin #COVID19 an toàn, hiệu quả có sẵn tại các buổi hẹn 
tiêm 7 ngày một tuần tại @wolsteincenter 
bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. Tìm hiểu thêm và đặt lịch tiêm 
tại http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Trước ngày 17 
tháng 3 

Vắc xin #COVID19 an toàn, hiệu quả có sẵn tại các buổi hẹn 
tiêm 7 ngày một tuần tại @WolsteinCenter bắt đầu từ ngày 17 
tháng 3. Quý vị có biết … 

 Vắc-xin COVID-19 hoàn toàn miễn phí, kể cả khi quý vị 
không có bảo hiểm. 

 Rất nhiều loại ID được chấp nhận để xác minh tên, danh 
tính và tuổi của quý vị. Quý vị không cần xuất trình bằng 
chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú. 

 Quý vị có thể gọi số 211 để nhận hỗ trợ di chuyển, ví dụ 
như một vé xe buýt @riderta miễn phí. 
Tìm hiểu thêm tại http://bit.ly/MassVaxOhio 

Vắc xin #COVID19 an toàn, hiệu quả có sẵn tại các buổi hẹn 
tiêm 7 ngày một tuần tại @wolsteincenterbắt đầu từ ngày 
17 tháng 3. 

 Vắc-xin #COVID19 hoàn toàn miễn phí. 
 Rất nhiều loại ID được chấp nhận. 
 Gọi số 211 để nhận hỗ trợ di chuyển, ví dụ như một vé 

xe buýt @GCRTA miễn phí. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 

 
 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
http://bit.ly/MassVaxOhio
http://bit.ly/MassVaxOhio
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Thời gian/Chủ đề Tin nhắn Facebook Tin nhắn Twitter/Instagram 
Trước ngày 17 
tháng 3 

Quý vị đang nghĩ đến việc đặt lịch tiêm vắc xin #COVID19? Có 
thể chọn hàng ngàn lịch hẹn, 7 ngày trong tuần tại 
@WolsteinCenter , từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bắt đầu từ ngày 
17 tháng 3. 

 Vắc-xin COVID-19 hoàn toàn miễn phí, kể cả khi quý vị 
không có bảo hiểm. 

 Rất nhiều loại ID được chấp nhận để xác minh tên, 
danh tính và tuổi của quý vị. Quý vị không cần xuất trình bằng 
chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú. 

 Quý vị có thể gọi số 211 để nhận hỗ trợ di chuyển, ví dụ 
như một vé xe buýt @riderta miễn phí. 

 
Đặt lịch trực tuyến: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(nhập Mã ZIP 44115 vào thanh tìm kiếm) 

 
Đặt lịch qua điện thoại: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

 
#GetTheShot 

Lịch hẹn tiêm vắc-xin #COVID19 được cung cấp từ 8 giờ 
sáng đến 8 giờ tối hàng ngày tại @wolsteincenter bắt đầu 
từ ngày 17 tháng 3. 

 Vắc-xin miễn phí. 
 Rất nhiều loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận; không 

yêu cầu bằng chứng về tình trạng cư trú. 
 Gọi số 211 để nhận hỗ trợ di chuyển. 

http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 

Trong hoặc sau 
ngày 17 tháng 3 

 Quý vị cần đặt lịch tiêm vắc-xin #COVID19? 
 Có thể đặt lịch tiêm 7 ngày trong tuần, từ 8 giờ sáng đến 8 

giờ tối tại @WolsteinCenter. 
 Đặt lịch trực tuyến: 

https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (Mã ZIP 44115) 
 Đặt lịch qua điện thoại: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 

 Quý vị cần đặt lịch tiêm vắc-xin #COVID19? 
 Có thể đặt lịch tiêm 7 ngày trong tuần, từ 8 giờ sáng đến 

8 giờ tối tại @wolsteincenter. 
 https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov (Mã ZIP 44115) 
 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

#GetTheShot 

 

https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://www.facebook.com/riderta
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
http://bit.ly/MassVaxOhio
https://www.facebook.com/WolsteinCenter
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
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Trong hoặc sau 
ngày 17 tháng 3 

Vắc-xin #COVID19 an toàn, hiệu quả có sẵn mỗi ngày từ 8 giờ 
sáng đến 8 giờ tối tại @WolsteinCenter bắt đầu từ Ngày 17 
tháng 3. Tìm hiểu thêm tại http://bit.ly/MassVaxOhio. 
#GetTheShot 

Vắc-xin #COVID19 an toàn, hiệu quả có sẵn mỗi ngày từ 8 
giờ sáng đến 8 giờ tối tại @wolsteincenter. Tìm hiểu thêm 
và đặt lịch tiêm tại http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Trong hoặc sau 
ngày 17 tháng 3 

Vắc-xin #COVID19 an toàn, hiệu quả có sẵn miễn phí mỗi ngày 
tại @WolsteinCenter. Tìm hiểu thêm về các loại giấy tờ tùy 
thân được chấp nhận, cách nhận hỗ trợ đi lại và cách đặt lịch 
tiêm của quý vị tại http://bit.ly/MassVaxOhio. 
#GetTheShot 

Vắc-xin #COVID19 an toàn, hiệu quả có sẵn miễn phí mỗi 
ngày tại @wolsteincenter. Tìm hiểu thêm về các loại ID 
được chấp nhận, cách nhận hỗ trợ đi lại và cách đặt lịch 
tiêm của quý vị tại http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Trong hoặc sau 
ngày 17 tháng 3 

Hơn 2 triệu người dân Ohio đã nhận được vắc-xin #COVID19 
an toàn, được kiểm tra nghiêm ngặt. Hiện tại, hàng nghìn lịch 
hẹn tiêm vắc-xin đã sẵn sàng mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 
tối tại @WolsteinCenter. Tìm hiểu thêm về những giấy tờ cần 
mang theo, cách nhận hỗ trợ đi lại và cách đặt lịch tiêm 
của quý vị tại http://bit.ly/MassVaxOhio. #GetTheShot 

Hơn 2 triệu người dân Ohio đã nhận được vắc-xin 
#COVID19 an toàn, hiệu quả. Hàng nghìn lịch hẹn tiêm vắc-
xin đã sẵn sàng mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. 
@wolsteincenter. Tìm hiểu thêm về những giấy tờ cần 
mang theo, hỗ trợ đi lại và cách đặt lịch tiêm tại 
http://bit.ly/MassVaxOhio. 

Trong hoặc sau 
ngày 17 tháng 3 

Lịch tiêm vắc xin COVID-19 có sẵn 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 
sáng đến 8 giờ tối tại @WolsteinCenter. Quý vị có biết 
… 

 Vắc-xin COVID-19 hoàn toàn miễn phí, kể cả khi quý vị 
không có bảo hiểm. 

 Rất nhiều loại ID được chấp nhận để xác minh tên, danh 
tính và tuổi của quý vị. Quý vị không cần xuất trình bằng 
chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú. 

 Quý vị có thể gọi số 211 để nhận hỗ trợ di chuyển, ví dụ 
như một vé xe buýt @riderta miễn phí. 
Tìm hiểu thêm tại http://bit.ly/MassVaxOhio 

Lịch tiêm vắc xin COVID#19 có sẵn 7 ngày trong tuần từ 8 
giờ sáng đến 8 giờ tối tại @wolsteincenter: 

 Vắc-xin #COVID19 hoàn toàn miễn phí. 
 Rất nhiều loại ID được chấp nhận. 
 Gọi số 211 để nhận hỗ trợ di chuyển, ví dụ như một vé 

xe buýt @GCRTA miễn phí. 
http://bit.ly/MassVaxOhio 
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Trước ngày 17 
tháng 3 

Quý vị đang nghĩ đến việc đặt lịch tiêm vắc xin #COVID19? Lịch 
tiêm có sẵn mỗi ngày trong tuần tại @WolsteinCenter từ 8 giờ 
sáng đến 8 giờ tối 

 Vắc-xin COVID-19 hoàn toàn miễn phí, kể cả khi quý vị 
không có bảo hiểm. 

 Rất nhiều loại ID được chấp nhận để xác minh tên, danh 
tính và tuổi của quý vị. Quý vị không cần xuất trình bằng 
chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú. 

 Quý vị có thể gọi số 211 để nhận hỗ trợ di chuyển, ví dụ 
như một vé xe buýt @riderta miễn phí. 

 
Đặt lịch trực tuyến: https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov 
(nhập Mã ZIP 44115 vào thanh tìm kiếm) 

 
Đặt lịch qua điện thoại: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) 

 
#GetTheShot 

Lịch tiêm vắc xin #COVID19 có sẵn mọi ngày trong tuần từ 8 
giờ sáng đến 8 giờ tối @wolsteincenter. 

 Vắc-xin miễn phí. 
 Rất nhiều loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận; không 

yêu cầu bằng chứng về tình trạng cư trú. 
 Gọi số 211 để nhận hỗ trợ di chuyển. 

http://bit.ly/MassVaxOhio 
#GetTheShot 
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Hỗ trợ di 
chuyển 

 Quý vị cần một chuyến xe cho lịch tiêm vắc xin #COVID19 
của mình tại @WolsteinCenter? 

 
Quay số 2-1-1 để gọi @UnitedWayCLE để nhận được hỗ trợ di 
chuyển miễn phí từ @CuyahogaCounty, bao gồm: 

 
 Một vé xe buýt @riderta miễn phí. 
 Dịch vụ chia sẻ chuyến đi. 
 Các chuyến xe của Senior Trasportation Connection. 

 
 

 Truy cập https://cuyahogacounty.us/vax để biết thêm 
thông tin. 

 Quý vị cần một chuyến xe cho lịch tiêm vắc xin 
#COVID19 của mình tại @wolsteincenter? 

 
Quay số 2-1-1 để gọi @UnitedWayCLE để nhận hỗ trợ di 
chuyển từ @CuyahogaCounty: 

 
 Một vé xe buýt @GCRTA miễn phí. 
 Dịch vụ chia sẻ chuyến đi. 
 Các chuyến xe của Senior Trasportation Connection. 

 
 https://cuyahogacounty.us/vax 

ID bắt buộc Không chắc cần phải mang theo gì khi đến tiêm vắc xin 
#COVID19 tại @WolsteinCenter? 

 
 Quý vị sẽ cần ID để xác minh tên, danh tính và tuổi của 

mình. Rất nhiều loại ID được chấp nhận, và quý vị không cần 
xuất trình bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú. 

 Vắc xin #COVID19 hoàn toàn miễn phí, kể cả khi quý vị 
không có bảo hiểm. 

 
Tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị trước, trong và sau khi tiêm 
vắc xin - https://bit.ly/3qEEv86 

Quý vị cần mang theo gì khi đến tiêm vắc xin #COVID19 
@wolsteincenter? 

 
 ID để xác minh tên, danh tính và tuổi. Rất nhiều loại ID 

được chấp nhận, không yêu cầu bằng chứng về tình trạng 
cư trú. 

 Vắc xin hoàn toàn miễn phí. Quý vị không cần phải có 
bảo hiểm. 

 
Chuẩn bị cho lịch tiêm của quý vị - https://bit.ly/3qEEv86 
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