Thông điệp về Vắc-xin COVID-19
Cập nhật Ngày 1 Tháng Mười Hai, 2020
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Nhiều loại vắc-xin đang được phát triển và sản xuất tại Hoa Kỳ, và những loại vắc-xin đầu tiên có
thể được FDA cho phép sử dụng vào giữa Tháng Mười Hai, dựa trên bằng chứng khoa học về
tính an toàn và hiệu quả của chúng được thu thập thông qua các thử nghiệm lâm sàng lớn.
Sau khi một hoặc nhiều loại vắc-xin được cấp phép, ban đầu nguồn cung sẽ hạn chế trong khi
quá trình sản xuất và phân phối tăng dần sản lượng.
Mặc dù tất cả những người muốn chích vắc-xin cuối cùng sẽ có thể được chích ngừa, nhưng
những liều ban đầu sẽ được phân bổ cho các nhóm dân số quan trọng, bao gồm nhân viên y tế,
những nhân viên thiết yếu khác, và những người có nhiều khả năng hình thành bệnh nặng, như
người lớn tuổi và những người có bệnh nền, theo quyết định của các quan chức liên bang và
tiểu bang.
Việc phân bổ ban đầu sẽ bị giới hạn, có nghĩa là ít nhất phải đến quý đầu tiên của năm 2021 thì
nhóm ưu tiên cấp một mới được chích ngừa.
Khi lượng vắc-xin tăng lên vào năm 2021, mọi người sẽ có thể chích ngừa vắc-xin tại các văn
phòng bác sĩ, hiệu thuốc, bệnh viện và các địa điểm “thông thường” khác.
Mỗi người nhận vắc-xin sẽ nhận được một thẻ với thông tin về loại vắc-xin họ đã nhận, và các
liều đã chích sẽ được ghi lại trong ImmTrac2, đăng ký chích ngừa của tiểu bang, để nhà cung cấp
và người nhận có thể đảm bảo họ nhận được liều thứ hai chính xác.
Vắc-xin sẽ được CDC cung cấp miễn phí và vận chuyển trực tiếp đến các nhà cung cấp vắc-xin
cùng với các vật tư cần thiết để chích ngừa vắc-xin, chẳng hạn như ống tiêm, kim tiêm, v.v.
Ngay cả khi có vắc-xin, mọi người sẽ cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu
trang, thực hiện giãn cách xã hội và rửa tay để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong khi
mọi người được chích vắc-xin và chúng ta biết thêm thông tin về khả năng miễn dịch do vắc-xin
tạo ra.
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Sở Y tế Houston tuyển các văn phòng bác sĩ, hiệu thuốc, bệnh viện và các địa điểm “thông
thường” khác của Houston làm nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 của Ban Dịch vụ Y tế Sở Ngoại vụ
Texas, tập trung vào các nhóm ưu tiên được khuyến nghị và các khu vực địa lý có tỷ lệ chủng
ngừa thấp.
Việc phổ biến kiến thức về cách xử lý vắc-xin, bảo quản vắc-xin, ImmTrac2, v.v. có sẵn cho các
nhà cung cấp vắc-xin thông qua HHD.
HHD sẽ giám sát việc chích ngừa vắc xin để xác định những khoảng trống tiềm ẩn và triển khai
các chiến lược mục tiêu để đảm bảo tất cả người dân Houston đều có vắc-xin, dựa trên sự sẵn
có của vắc-xin.
HHD sẽ phục vụ trong vai trò nhà cung cấp mạng lưới an toàn truyền thống, cung cấp vắc-xin tại
các trung tâm y tế, trung tâm đa dịch vụ của mình và triển khai các chiến lược khác để đảm bảo
tất cả người dân Houston đều có vắc-xin khi cần thiết.
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