
Bằng cách tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, quý vị đã giúp tất cả chúng ta tiến thêm 
một bước nữa để giúp cuộc sống trở lại bình thường. Hãy giúp càng nhiều người 
càng tốt để họ được bảo vệ bằng cách tiêm vắc-xin. Hãy dành một phút để nghĩ 
xem quý vị có thể khuyến khích ai tiêm vắc-xin và điền vào chỗ trống:

Tôi muốn ____________ giữ gìn sức khỏe, vì vậy tôi sẽ giúp họ  
được tiêm vắc-xin ngừa COVID hạn chót vào ngày ____________.

Quý vị có thể giúp mọi người xác định vị trí các điểm tiêm vắc-xin kế cận tại trang 
mạng getvaccinated.oregon.gov/#/locator hoặc sử dụng mạng xã hội để giải thích 
lý do tại sao quý vị đã tiêm vắc-xin, bằng cách sử dụng thẻ hashtag #MyVaccineReason
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Mọi người từ 12 tuổi trở lên đều có thể được tiêm  
vắc-xin. Tất cả chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau để 
có được những ngày tháng tốt đẹp hơn sắp tới!
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Chúng tôi cũng quan tâm đến quý vị 
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sau khi quý vị được tiêm vắc-xin! 
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Bắt đầu với v-safe
Sử dụng điện thoại thông minh của quý vị để cho Trung tâm CDC 
biết về bất kỳ tác dụng phụ nào quý vị gặp phải sau khi tiêm vắc-
xin ngừa COVID-19. Quý vị cũng sẽ nhận được lời nhắc nếu quý vị 
cần được tiêm liều thứ hai. 

Truy cập trang mạng vsafe.cdc.gov/vi hoặc quét mã QR ở 
bên trái để đăng ký.
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Các bậc phụ huynh và người giám hộ cũng có thể ghi danh cho 
các em từ 12 tuổi trở lên vào công cụ v-safe!
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