
 

 
 
Ngày 18 tháng 10 năm 2021 
 
Kính gửi đối tác: 
 
Chúng tôi viết thư này để mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị trong việc cung cấp thông tin 

cho các phụ nữ mang thai, các bậc cha mẹ và những người khác mà quý vị làm việc cùng về 

tầm quan trọng của vắc-xin COVID-19. Công việc mà quý vị đang làm để đảm bảo sức khỏe 

cho các bậc cha mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên của Khối Thịnh Vượng Chung, bao 

gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu sức khỏe đặc biệt và gia đình của các em, hiện 

quan trọng hơn bao giờ hết. Bộ Y Tế Công Cộng (Department of Public Health) và Cục Sức 

Khỏe Gia Đình Và Dinh Dưỡng (Bureau of Family Health and Nutrition) của chúng tôi đánh giá 

cao sự hỗ trợ của quý vị trong việc chia sẻ hướng dẫn mới này.  

 
Khuyến Nghị của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) 

 Việc tiêm vắc-xin COVID-19 được khuyến nghị cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên. 

 CDC đã ban hành một Khuyến Nghị Y Tế, trong đó khuyến nghị tiến hành hành động 

khẩn cấp để thúc đẩy việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho phụ nữ mang thai, đang cho con 

bú, hiện đang cố gắng mang thai hoặc có thể mang thai trong tương lai.  

o Phụ nữ mang thai và mới mang thai có nhiều khả năng bị ốm nặng khi nhiễm 

COVID-19 hơn những người không mang thai. Hiện chỉ có 31% phụ nữ mang 

thai được tiêm vắc-xin đầy đủ trước hoặc trong thời kì mang thai. Tỷ lệ này giảm 

xuống còn 15.6% đối với những phụ nữ mang thai là người da đen không phải 

gốc Tây Ban Nha, và điều này cho thấy sự bất bình đẳng dai dẳng trong lĩnh 

vực y tế. 

 
Nguồn Hỗ Trợ Cung Cấp Thông Tin Về Tiêm Vắc-xin COVID-19 

Khối Thịnh Vượng Chung Massachusetts có các tờ thông tin, video và những tài liệu khác bằng 

nhiều ngôn ngữ để hỗ trợ cung cấp thông tin về vắc-xin COVID-19. Hãy thoải mái sử dụng các 

nguồn này trên trang web của quý vị, trên phương tiện truyền thông xã hội, tại văn phòng và 

những cách thức khác mà quý vị sử dụng để trao đổi thông tin với phụ nữ mang thai và các gia 

đình. Thông điệp chính bao gồm việc giúp mọi người hiểu rằng cả ba loại vắc-xin COVID-19 

đều an toàn và hiệu quả. Chúng đều ngăn ngừa bệnh diễn biến nặng, phải nhập viện và tử 

vong. Ngoài ra, vắc-xin được tiêm miễn phí cho tất cả mọi người và không cần giấy tờ tùy thân.    

 Tin Tưởng Các Dữ Liệu, Nhận Tài Liệu Về Chiến Dịch Tiêm Vắc-xin: Quảng cáo truyền 

hình, video hoạt hình và các tài liệu khác cho chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng 

đa ngôn ngữ của Khối Thịnh Vượng Chung nhằm quảng bá tính an toàn và hiệu quả 

của vắc-xin COVID-19. Video và quảng cáo dành cho cha mẹ bao gồm:  

o Vắc-xin COVID-19 Và Trẻ Em – Lắng Nghe Ý Kiến Từ Các Chuyên Gia  

o Vắc-xin COVID-19 Và Trẻ Em – Bác Sĩ Holly Oh, The Dimock Center  

https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00453.asp
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-hear-from-the-experts-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-dr-holly-oh-the-dimock-center-0/download


 

o La vacuna de COVID-19 - Segura y eficaz para todas las personas mayores de 

12 años  

o Vắc-xin COVID-19: An Toàn Và Hiệu Quả Cho Tất Cả Mọi Người Từ 12 Tuổi 

Trở Lên 

o Vắc-xin COVID-19: Dữ Liệu Dành Cho Cho Cha Mẹ  

o Vắc-xin COVID-19: Câu Hỏi Của Phụ Huynh  

 Tài liệu cung cấp thông tin và tiếp cận về vắc-xin: Đồ họa và tờ rơi về các chủ đề như: 
cách thức để tiêm vắc-xin COVID-19, không cần giấy tờ tùy thân hoặc bảo hiểm y tế, và 
những điều thanh thiếu niên nên biết về vắc-xin. 

 Hướng dẫn tổ chức diễn đàn về Vắc-xin COVID-19: Một bản PowerPoint có thể tải 
xuống dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhóm cộng đồng và các 
bên khác để tổ chức các cuộc họp về vắc-xin COVID-19.   

 Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Vắc-xin COVID-19:  Các câu hỏi thường gặp về vắc-xin 
COVID-19, cách thức tiêm vắc-xin, tính an toàn của vắc-xin, v.v. 

 MotherToBaby: Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cộng đồng có thể tiếp 
cận nguồn hỗ trợ này thông qua trò chuyện, tin nhắn, điện thoại và email để nhận thông 
tin cập nhật dựa trên bằng chứng về ảnh hưởng của COVID-19 và các loại vắc-xin 
COVID-19 trong khi mang thai và khi cho con bú (được Cơ Quan Quản Lý Nguồn Lực 
Và Dịch Vụ Y Tế (Health Resources and Services Administration) xây dựng). 

 
Các Cuộc Hẹn Tiêm Vắc-xin COVID-19 

 VaxFinder.mass.gov: tìm kiếm các cuộc hẹn tại điểm tiêm chủng đại trà, hiệu thuốc, nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các địa điểm cộng đồng khác. 

 Chương Trình Tiêm Vắc-xin COVID-19 Tại Nhà: dịch vụ tiêm vắc-xin tại nhà sẵn có cho 

bất kỳ ai không thể đến địa điểm tiêm vắc-xin. 

 Chương Trình Tiêm Vắc-xin COVID-19 Di Động: Người sử dụng lao động, trường học, 

cộng đồng và các tổ chức tín ngưỡng, cũng như các nhóm khác có thể yêu cầu sử 

dụng các phòng khám di động miễn phí đến tận nơi và các dịch vụ tiêm vắc-xin.     

 

Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ thúc đẩy việc tiêm vắc-xin COVID-19. Chúng tôi đánh giá cao tất cả 

những việc quý vị đang làm và mọi lời cảm ơn của chúng tôi đều không đủ cho sự nỗ lực của 

quý vị trong giai đoạn khó khăn này. 

 
Trân trọng, 
 

 
 
Elaine Fitzgerald Lewis, DrPH, MIA 
Giám Đốc, Cục Sức Khỏe Gia Đình Và Dinh Dưỡng (Bureau of Family Health & Nutrition)  
Bộ Y Tế Công Cộng Massachusetts (Massachusetts Department of Public Health) 
 

 

https://www.mass.gov/doc/la-vacuna-de-covid-19-segura-y-eficaz-para-todas-las-personas-mayores-de-12-anos-0/download
https://www.mass.gov/doc/la-vacuna-de-covid-19-segura-y-eficaz-para-todas-las-personas-mayores-de-12-anos-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download
https://www.mass.gov/info-details/stop-covid-19-vaccine-education-and-outreach-materials
https://www.mass.gov/lists/guide-to-hosting-a-forum-on-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA5MzAuNDY3MDA5ODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21vdGhlcnRvYmFieS5vcmcvcHJlZ25hbmN5LWJyZWFzdGZlZWRpbmctZXhwb3N1cmVzL2NvdmlkLTE5LyJ9.zBW-HvsPM22arTfbdknK0vT1sXFlUy9WCPavciEIjLk/s/1450311330/br/113166453610-l__;!!CUhgQOZqV7M!wQKLerCSSJI4xY0RFHkObKkNEffvq8R6FTpI1lg18oGbZ_01MvLWlLwvSoCLFBqnc1tP8AnfkcFY1g$
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-in-home-vaccination-program
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-mobile-vaccination-program

