
Đơn Chứng Nhận Vắc-xin Ngừa Covid-19 
Massachusetts

Nếu quý vị sống, làm, hoặc học tại Massachusetts, quý vị 
có thể dùng đơn chứng nhận này để chứng minh rằng quý 
vị đủ điều kiện được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Số lượng vắc-xin COVID-19 có hạn, và tùy thuộc vào các giai đoạn ưu tiên theo 
khuyến nghị của Nhóm Cố Vấn COVID-19 thuộc Massachusetts.

Xin điền vào đơn này để xác nhận quý vị đủ điều kiện được tiêm chủng ngừa 
COVID-19 trong giai đoạn ưu tiên hiện nay.

Mass.gov có chú thích rõ hơn về từng danh mục ưu tiên.

Những người đủ điều kiện tiêm vắc-xin trong Giai đoạn 1, người 65 tuổi trở 
lên và người đang bị hai hoặc nhiều bệnh cụ thể, các cư dân và nhân viên 
trong khu nhà giá rẻ và có thu nhập thấp dành cho người lớn tuổi, hoặc 
những ai đi cùng người 75 tuổi trở lên nên điền vào đơn chứng nhận vào  
lúc này.

Tìm địa điểm tiêm chủng - quý vị sẽ cần đặt hẹn với địa điểm đó.

Những gì quý vị sẽ cần cho cuộc hẹn của mình:

Chuẩn bị trình đơn chứng nhận này tại cuộc hẹn của quý vị:

• Điền đơn này trực tuyến bằng cách điền thông tin của quý vị vào bên dưới. 
Xin cho chúng tôi địa chỉ email của quý vị nếu quý vị muốn nhận một bản 
sao của đơn này.

• Quý vị cũng có thể trình bản xác nhận qua email từ điện thoại của mình tại 
cuộc hẹn.

• Quý vị có thể in đơn bằng dạng PDF này ra, điền đơn, và mang theo đến 
cuộc hẹn.

• Nếu quý vị không thể in đơn hoặc điền trực tuyến, quý vị có thể điền đơn tại 
địa điểm tiêm vắc-xin.
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Tại cuộc hẹn, quý vị có thể sẽ được hỏi về một số thông tin như sau:
• Thẻ bảo hiểm. Chủng ngừa Covid-19 là miễn phí dù quý vị có bảo hiểm hay 

không. Nếu quý vị có bảo hiểm, xin mang theo thông tin đó.
• Chứng minh thư, gồm những ví dụ sau:

 ○ Thẻ căn cước do chủ lao động cung cấp, có tên và chức danh của quý 
vị; hoặc

 ○ Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp; hoặc
 ○ Phiếu lương nhân viên gần đây nhất

Quý vị có thể được chủng ngừa Covid-19 ngay cả khi quý vị không có bằng lái xe 
hoặc số an sinh xã hội.

Vui lòng xác định quý vị thuộc nhóm ưu tiên nào:

 � Tôi là nhân viên chăm sóc sức khỏe (lâm sàng hoặc không lâm sàng), kể cả 
nhân viên chăm sóc tại nhà

 � Tôi đang làm việc hoặc cư trú tại một viện phục hồi và săn sóc sức khỏe 
(SNF), nhà nghỉ, viện hỗ trợ sinh hoạt, hoặc một cộng đồng hưu trí có dịch 
vụ săn sóc liên tục, như được định nghĩa dưới đây

 � Tôi là người làm việc "nơi tuyến đầu"
 � Tôi làm việc hoặc hiện đang cư trú trong một cơ sở chăm sóc/tạm trú tập thể 

của nhóm dân cư
 � Tôi 65 tuổi trở lên
 � Tôi đi cùng người 75 tuổi trở lên đến cuộc hẹn tiêm ngừa của họ và cuộc hẹn 

của tôi cũng cùng ngày tại nơi tiêm ngừa cho công chúng (Gillette, Fenway, 
Eastfield Mall ở Springfield, DoubleTree ở Danvers, Natick Mall, Reggie Lewis, 
trước đây là Circuit City ở Dartmouth)

 � Tôi đang bị hai hoặc nhiều bệnh liệt kê bên dưới
 � Tôi sống hoặc làm việc trong khu nhà giá rẻ và có thu nhập thấp dành cho 

người lớn tuổi
 � Không có lựa chọn nào, nhưng tôi có giấy chứng nhận đã tiêm mũi đầu tiên 

& tôi đang lấy hẹn tiêm mũi thứ hai.
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Thông tin này không đầy đủ, vui lòng truy cập mốc thời gian Phân Phối 
Vắc-xin COVID-19 để biết thêm thông tin về từng danh mục ưu tiên:

• Các cộng đồng hưu trí có dịch vụ săn sóc liên tục được liệt kê ở đây đủ điều 
kiện được tiêm vắc-xin trong Giai đoạn 1 

• Ví dụ về "người ở tuyến đầu" bao gồm: nhân viên sở cảnh sát, sở cứu hỏa, 
các tổ chức dịch vụ y tế khẩn cấp công cộng hoặc tư nhân, hoặc cơ quan 
thực thi pháp luật liên bang

• Các ví dụ về cơ sở chăm sóc tập thể gồm: nhà tập thể, nơi tạm trú, chương 
trình điều trị, chương trình giáo dục nội trú, cơ sở cải huấn

• Ví dụ về nhân viên chăm sóc tại nhà bao gồm: nhân viên chăm sóc cá nhân, 
nhân viên chăm sóc nuôi dưỡng người lớn, nhân viên cung cấp dịch vụ chăm 
sóc và điều trị sức khỏe tâm thần tại gia, nhân viên cơ quan nhà nước thực 
hiện việc chăm sóc trực tiếp tại nhà

• Những người 65 tuổi trở lên
• Theo định nghĩa của CDC về bệnh cụ thể là những bệnh sau đây mà khi 

nhiễm COVID-19 sẽ bị nặng hơn:
• Ung thư
• Bệnh về thận mãn tính
• Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
• Hội chứng down
• Bệnh suy tim, bệnh động mạch vành, hoặc bệnh cơ tim
• Hệ thống miễn dịch bị suy yếu do cấy ghép nội tạng
• Bệnh béo phì hoặc béo phì nặng (có chỉ số BMI 30kg/m2 hoặc cao hơn)
• Mang thai
• Bệnh hồng cầu lưỡi liềm
• Hút thuốc
• Bệnh tiểu đường tuýp 2
• Tiểu bang Massachusetts xác định những ai bệnh hen suyễn trung bình 

và nặng sẽ đủ điều kiện
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Chữ ký
 � Tôi chứng nhận dưới hình phạt khai man theo hiểu biết và niềm tin rằng tôi 

có trong nhóm ưu tiên thuộc nhóm ưu tiên mà tôi đã chọn trên.
 � Tôi hiểu tôi sẽ chịu phạt nếu khai man, và xác nhận rằng tôi sống, làm, hoặc 

học ở Massachusetts.

Tên

Chữ ký

Email (tùy chọn)

Mã bưu chính (tự chọn)Ngày sinh (tháng/ngày/năm) 
(không bắt buộc)

Họ

Ngày

             /        /
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