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• Tháng này, Blue Shield ở California coi như khởi sự điều hành số lượng thuốc 
chủng được cung cấp cho Tiểu bang California. Giới chủ nhân có thể tiếp xúc  
trực tiếp với Blue Shield để tìm hiểu thêm về kế hoạch chích ngừa cho nhân 
viên thuộc các doanh nghiệp và kỹ nghệ thiết yếu. 

• Phân bộ GIáo dục Quận Cam 3/1/21: Dịch vụ chích ngừa COVID-19 nay đã có 
sẵn cho nhân viên các trường trung học tới cấp lớp 12 trong Quận Cam, tại 
các địa điểm chích ngừa chuyên trách được điều hành bởi Phân bộ gIáo dục 
quận Cam phối hợp với các học khu địa phương 

• NPR News, 3/1/21: Thuốc chủng Johnson & Johnson bắt đầu phát hành tại 
Hoa Kỳ bởi vì các ca lây nhiễm COVID-19 dần dần gia tăng. 

• Associated Press, 3/2/21: Biden cam kết có đủ thuốc chủng cho tất cả mọi 
công dân Hoa kỳ vào cuối tháng Năm. 

 

 
 

Tác động của Othena! Trong Quận Cam từ ngày 1 tháng 1 
 

771,251  Bệnh nhân đã ghi danh 
   214,916  Bệnh nhân đã chích ngừa 

234,367  Cuộc hẹn đã được nhận    
Muốn có thêm thông tin về số thuốc chủng đã được tiêm tại quận Cam, bấm vào đây 



   Muốn có thêm thông tin về số thuốc chủng đã được tiêm tại California, bấm vào đây 
 
 

 
 
Thử nghiệm lâm sàng là gì? 
 
Theo tạp chí Y khoa The Lancet, thử nghiệm lâm sàng là những công trình nghiên cứu 
nhằm xác định sự an toàn và hiệu quả của một loại thuốc chủng mới. Muốn tìm hiểu 
thêm về 4 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng của thuốc chủng và những bước phải thực 
hiện để tiên tới lúc được cấp phép sử dụng, bấm vào đây 
 
Nếu tôi đã từng bị mắc COVID-19, tôi có cần phải chích ngừa không? 
 
Theo cơ quan Phòng Chống Dịch Bệnh, bạn phải chích ngừa bất kể bạn có lúc nào bị 
mắc COVID-19. Lý do là vì hiện nay các chuyên gia chưa biết bạn được bảo vệ bao lâu 
để không bị lây nhiễm COVID-19 lần nữa kể từ khi bạn phục hồi từ lần trước . Tìm hiểu 
thêm. 
 
Sự Thật: Các địa điểm chích ngừa Super POD của Quận và các phòng khám lưu động 
không phải là lựa chọn duy nhất cho người muốn được chích ngừa COVID-19. Các nhà 
cung cấp dịch vụ chích ngừa được chuẩn thuận khác cũng đóng một vai trò quan yếu, 
bao gồm các dược phòng bán lẻ lớn, các bệnh viện liên quận, các hệ thống chăm sóc 
sức khỏe, các dược phòng địa phương, các hệ thống bệnh viện nhỏ hơn, các tổ hợp y 
tế và các phòng khám cộng đồng. Tìm hiểu thêm. 
 
 

 
 
Cộng đồng quận Cam đang nói gì về kinh nghiệm chích ngừa? 
 
#2 trong vòng tay quý vị nữ lưu và quý ông. Xin gởi một lời ngợi khen vang dội 
đến @AnaheimPD và @ochealth về một tiến trình tổ chức vô cùng trật tự. Tới 
lúc 8:03, về lúc 8:47. 
 
 
 
Có lẽ thích trở lại Anaheim Convention Center vì #D23Expo hơn nhưng  vui thấy 
Mẹ đã được chích mũi thuốc chủng thứ nhì! Cảm ơn đội ngũ nhân viên và thiện 
nguyện viên @ochealth 
 



Ở những chỗ như nơi tôi vừa có mặt thì thật là tốt. Tôi đưa mẹ tới Anaheim để 
bà được chích ngừa và mọi người đều đeo khẩu trang/giữ giãn cách xã hội một 
cách ý thức và mặc dầu là ở bên trong nhà nhưng hoàn toàn thông thoáng. 
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