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Hình: Chích ngừa tại xe nay đã sẵn sàng phục vụ người khuyết tật hội đủ điều kiện và có 
hẹn với địa điểm chích ngừa Super POD ở Đại học Soka. 
 



• Địa điểm chìch ngừa Super POD tại Đại học Soka thuộc quận Cam nay cung 
cấp dịch vụ chích ngừa tại xe cho người khuyết tật hội đủ điều kiện, đã có hẹn 
và trưng dẫn biển báo trên xe hoặc bảng số xe. 

• Trang mạng Othena nay đã sẵn sàng với tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam; 
cư dân và người làm việc tại quận Cam muốn được chích ngừa tại Super POD 
thuộc quận Cam, xin mời ghi danh với Othena để được thông báo khi tới lượt 
được làm hẹn. 

• Thân chủ cao niên từ 65 tuổi trở lên của CalOptima có thể được chích ngừa 
trong vài tuần tới thông qua Chương Trình Thử nghiệm Bình đẳng Chích 
ngừa, một nỗ lực kết hợp giữa CalOptima và cơ quan Y tế quận Cam. 

• Tổng thống Biden thông báo đã gia tăng nguồn cung cấp thuốc chủng, đợt đầu 
phát động với chương trình các dược phòng bán lẻ cấp liên bang và mở rộng 
khả năng hoàn trả của Cơ quan Cứu Trợ Khẩn cấp (FEMA) tới các tiểu bang. 

• Thuốc chủng COVID-19 của công ty Johnson & Johnson đã được đệ trình cơ 
quan điều hành Thực Phẩm và Thuốc (FDA) xin được phép sử dụng khẩn cấp 
(EUA); nếu được chuẩn thuận, thuốc chủng này sẽ giúp tăng tốc  nỗ lực chích 
ngừa của Quận. 

 

 
 

        Tác động của Othena! Trong Quận Cam, California, từ ngày 1 tháng 1 
        Số hẹn hiện nay đã lên lịch cho ngưởi ghi danh vào hay trước ngày 19 tháng 1, 2021 ; 

 
620,954 Bệnh nhân đã ghi danh 

169,286 Bệnh nhân đã chích ngừa 
186,761cuộc hẹn đã được xác nhận 

 
 

 
 
Thực tế: Trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở tầm rộng, phần lớn hậu quả phụ từ 
thuốc chủng COVID-19 đều không đáng kể. Khi xảy ra, chúng chỉ kéo dài vài ngày. Một 
hậu quả hay phản ứng phụ không nhất thiết là xấu, nó có thể là chỉ dấu cho biết cơ thể 
đang tạo lập khả năng chống trả siêu vi. Tìm hiểu thêm. 
 
Bằng cách nào đê tôi được chích ngừa với Othena? 
 
Mọi cư dân và người làm việc tại quận Cam muốn được chích ngừa ở một địa điểm 
Super POD của Quận, xin mời ghi danh trên mạng Othena.com 
 
Các hướng dẫn giản dị từng bước về cách ghi danh có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ: tiếng 
Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, Hàn quốc và tiếng Hoa (giản thể) 



Thực Tế: Các định chế đa quận hạt rộng lớn (MCE) như bệnh viện, các hệ thống Y tế 
và các dược phòng nhận thuốc chủng trực tiếp từ Tiểu bang California. Hệ thống bệnh 
viện nhỏ hơn, các nhóm y tế và các phòng thăm khám cộng đồng nhận thuốc chủng 
thông qua Quận, cơ quan liên tục đòi hỏi có thêm thuốc chủng từ Tiểu bang để gia tăng 
khả năng tiếp cận cho cộng đồng. Tìm hiểu thêm. 
 

 
 
 Cộng đồng quận Cam đang nói gì về kinh nghiệm chích ngừa. 
 
Chủ đề: Không thể nào bày tỏ hết sự biết ơn của chúng tôi về dịch vụ chích ngừa tại xe. 
Thừ Bảy. Tổng cộng 40 phút. Đội ngũ thiện nguyện viên giúp đỡ tận tình, vui vẻ, thân 
thiện. Không có lời nào đủ để mô tả sự kiên nhẫn của họ. Xin cảm ơn lòng tốt của quý 
vị. Pat 
 
Nikhil Kar @NikhilKar8 
Ngày 4 tháng 2* 5:53 chiều 
 
@ochealth Hôm nay tôi đã lấy được hẹn rồi, ghi danh vào ngày 15 tháng 1. Cảm ơn 
@ochealth! 
 
Xin chúc phúc cho tất cả những ai đã cung ứng dịch vụ này cho quận Cam! Tôi đã ở đó 
hôm qua và thật là tuyệt vời! Ai cũng hòa nhã, vui vẻ và nhất là sẵn lòng giúp đỡ! Nhân 
sự quá tuyệt, địa điểm sạch sẽ, dễ thương và thông thoáng, mọi người đều mang khẩu 
trang, giấy tờ hoàn thành tại chỗ, thông tin nhiều, dễ dàng và nhanh chóng! Sống rồi! 
Từ đáy lòng tôi, 
Cảm ơn quý vị suốt đời! 
 
S Belasco @SBelasco3 
Tháng 2 ngày 2* 7:30 sáng 
 
@forgrands @ochealth Cập nhật và thông tin cho biết bạn sẽ được thông báo cách nào 
là một hành vi giải tỏa lo âu. Cảm ơn quý vị đã tạo sự minh bạch cho những người 
đang chờ đợi. 
 
Vợ tôi và tôi đã có một kinh nghiệm vô cùng tuyệt diệu tại địa điểm chích ngừa siêu vi Covid ở trường Đại học 
Soka. Chúng tôi không thể tin được mắt mình khi nhìn thấy thái độ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. Họ có 
cả một một hàng ngũ nhân sự làm công việc chỉ đường từ công lộ vào tới phòng thể thao của trường Soka là nơi 
tiến hành chích ngừa. Có người giúp đỡ tại bãi đậu xe, các bảng chỉ dẫn rõ ràng cho việc đậu xe bao gồm việc đậu 
xe cho người khuyết tật với các thiện nguyện viên đứng cách nhau mỗi 20 feet điều động lưu thông, đi tới chỗ 
nào và từng bước trong quá trình di chuyển. 
 
Tại phòng thể dục, những dòng người xếp hàng trãt tự trước khi bước vào và chuẩn bị giấy tờ, hướng về khu vực 
chích ngừa. Tới đây, y tá sẽ lượng giá và chuẩn thuận việc chích ngừa. 
 
Nhân sự sẵn sàng giúp đỡ trong mọi vấn đề, nếu có, với OTHENA. Các cố vấn tươi vui này sẵn sàng hơn cả giúp 
đỡ, đặc biệt với các cư dân cao niên và khuyết tật. Xe lăn cũng sẵn sàng với người chờ phục vụ. 
 
Mũi chích được thực hiện bởi các điều dưỡng viên chuyên nghiệp và các sinh viên ngành điều dưỡng.  Mọi hoạt 
động được giám sát bởi các registered nurses. 



Thật khó có thể hoàn chỉnh hơn.  
Cảm ơn đội ngũ xuất sắc. 
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