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Tiêm chủng COVID-19/Vi-rút corona
Hướng dẫn đăng ký trước
Sở Y tế Thành phố DC (DC Health) tiếp tục đạt được tiến bộ với kế hoạch phân
phối vắc-xin COVID-19/Vi-rút corona. Chúng tôi đang làm việc với chính quyền liên
bang và các đối tác địa phương tại DC để lập kế hoạch phân phối vắc-xin COVID19/Vi-rút corona khi có đủ liều.

Để nhận được vắc-xin, quý vị phải đăng ký trước lịch hẹn.
Vui lòng sử dụng hướng dẫn này để giúp quý vị trong suốt quá trình đăng ký trước
lịch hẹn trực tuyến.

Trước khi bắt đầu:
Vui lòng xem xét và thu thập thông tin cần thiết để hoàn thành bản
đăng ký trước của quý vị.
Chi tiết nhân khẩu
học:
Chủng tộc, dân
tộc, giới tính, tuổi

Tiền sử bệnh:
Tình trạng y tế
hiện tại, thông tin
dị ứng

Tiền sử COVID19/Vi-rút corona:
Nhiễm trùng, xét
nghiệm hoặc tiêm
chủng

Thông tin liên lạc:
Địa chỉ, điện thoại
và/hoặc email

Nếu quý vị không thể truy cập trang vắc-xin trực tuyến hoặc không
có truy cập internet, vui lòng gọi đến tổng đài của DC theo số
855-363-0333 để được hỗ trợ đăng ký vắc-xin.
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Cách đăng ký trước lịch hẹn
tiêm chủng trực tuyến
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1. Từ trang vaccinate.dc.gov, nhấp nút màu xanh lá cây “Đăng ký
trước tại đây” để bắt đầu

đăng ký trước tại
đây

Lưu ý: Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng sử dụng trình duyệt web hiện đại như
Chrome, Safari, Edge hoặc Firefox. Internet Explorer sẽ không hoạt động.
Máy tính của quý vị cũng phải sử dụng hệ điều hành sau: Windows 7, 8.1, 10 trở
lên và iOS Leopard trở lên (Phiên bản 11).
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2.

Quý vị hiện đang ở Trang Đăng ký Trước Tiêm chủng COVID-19/Vi-rút corona.

.

Khi quý vị đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Thực hiện Bảng câu hỏi.

Trả lời câu hỏi

Trong một số trường hợp, nếu có quá nhiều người cố gắng đăng ký trước cùng lúc với
quý vị, quý vị có thể nhận được thông báo sau. Hãy tiếp tục chờ đợi, khi có lịch trống,
quý vị sẽ truy cập được vào trang đăng ký trước. Đừng rời trang này.
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3.

Vui lòng hoàn thành tất cả các câu hỏi có dấu hoa thị màu đỏ *.
Bắt đầu bằng cách trả lời nếu quý vị là cư dân hay không phải cư dân nhưng làm việc tại DC.

Nhấp vào mũi tên (▼) ở phía bên phải của hộp.
Bảng câu hỏi này được thiết kế để thu thập thông tin về việc quý vị sẵn
sàng tiêm chủng COVID-19/Vi-rút corona, đồng thời đưa ra hướng dẫn
và chỉ dẫn để đảm bảo an toàn cho quý vị.

Quý vị là Cư dân DC
hoặc Làm việc tại DC?
Tiếp theo, quý vị sẽ điền các câu hỏi liên quan đến công việc, bao gồm ngành
nghề, liệu quý vị có đang làm việc trực tiếp tại công ty hay không, cũng như thông tin
về chủ lao động và địa chỉ làm việc của quý vị.

Quý vị có bắt buộc phải đến nơi
làm việc trực tiếp không?

Không

Thông tin nhà
tuyển dụng
Tên nhà tuyển
dụng
Địa chỉ nhà
tuyển dụng
Thành phố nhà
tuyển dụng

Tiểu bang nhà
tuyển dụng
Mã bưu chính
nhà tuyển dụng
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Quý vị có làm việc một
trong các lĩnh vực sau
không?

Healthcare (to include Veterinary Care)

Chăm sóc y tế (bao gồm Chăm sóc thú y)

Grocery Store

Cửa hàng tạp hóa

Food Packaging and Distribution

Đóng gói và phân phối thực phẩm

Manufacturing

Chế tạo

Outreach workers in health, human, or social services

Nhân viên tiếp cận các dịch vụ y tế, con người hoặc
xã hội

K-12 Education

Giáo dục Mầm non - Lớp 12

Child Care

Chăm sóc Trẻ em

Law Enforcement/Public Safety

Hành Pháp/An Toàn Công Cộng

Correctional Facility/Detention Center

Trung tâm Giam giữ/Cơ sở Cải tạo

Courts and Legal Services

Tòa án và Dịch vụ Pháp lý

Food Service

Dịch vụ Ăn uống

Public (Mass) Transit

Phương tiện Công cộng

US Postal Service

Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ

Local Government Agency

Cơ quan Chính quyền Địa phương

Federal Government Agency

Cơ quan Chính quyền Liên bang

Non-Public Transit Transportation Services (i.e. For-Hire
Vehicles such as Taxi, Uber, Lyft)

Dịch vụ Vận chuyển Phương tiện Không Công cộng
(tức là Các Phương tiện Cho Thuê như Taxi, Uber,
Lyft)

Logistics/Delivery Services (i.e. UPS, FedEx)

Dịch vụ Hậu cần/Giao hàng (như UPS, FedEx)

Construction

Xây dựng

Institution of Higher Education (i.e. colleges, universities, trade Tổ chức Giáo dục bậc cao (như cao đẳng, đại học,
schools)
trường dạy nghề)
Information Technology

Công nghệ Thông tin

Media and Mass Communications

Truyền thông và Truyền thông Đại chúng

Public Works and Public Utilities

Công trình công cộng và Tiện ích công cộng

No, I do not

Không, Tôi không làm trong các lĩnh vực này
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4. Bây giờ quý vị sẽ cung cấp thông tin y tế để đảm bảo có thể nhận vắc-xin một cách an
toàn. Quý vị sẽ được hỏi liệu quý vị trước kia đã bao giờ bị ốm khi tiêm vắc-xin chưa và
liệu đây có phải là liều COVID-19/Vi-rút corona đầu tiên của quý vị hay không.
Tiếp theo, xem lại danh sách các bệnh. Nếu quý vị thấy bệnh của mình trên danh sách, hãy
chọn Có.
Quý vị đã từng có phản ứng nghiêm
trọng nào với vắc-xin trước đây chưa?
Đây có phải là liều vắc xin COVID19/Vi-rút corona đầu tiên của quý vị
không?
Quý vị đã được nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc y tế của mình chẩn đoán mắc
một trong các bệnh sau đây chưa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tại đây, quý vị có cơ hội chọn một loại vắcxin ưa thích. Quý vị có thể chọn từ danh sách
vắc-xin hiện có - Pfizer, Moderna hoặc
Johnson và Johnson - hoặc quý vị có thể
chọn “Loại nào cũng được”.
Nhấp Tiếp theo để tiếp tục.
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Bệnh hen suyễn
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn gnh (COPD) và các
bệnh phổi mãn gnh khác
Cấy ghép tủy xương và cấy ghép nội tạng
Ung thư
Bệnh mạch máu não
Bệnh thận mãn gnh
Bệnh hm bẩm sinh
Đái tháo đường
Bệnh về hm, như suy hm, bệnh động mạch
vành hoặc bệnh cơ hm
HIV
Tăng huyết áp
Trạng thái suy giảm miễn dịch
Rối loạn chuyển hóa di truyền
Khuyết tật về Trí tuệ và Phát triển
Bệnh gan
Bệnh về thần kinh
Béo phì, BMI ≥ 30 kg/m2
Thai kỳ
Rối loạn di truyền nghiêm trọng
Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm
Bệnh tan máu bẩm sinh

Quý vị có ưa chuộng loại vắc-xin nào hơn cả
trong các loại vắc-xin COVID-19/vi-rút
corona này hay không?

5. Nhập địa chỉ của quý vị. Chỉ cần bắt đầu nhập địa chỉ của quý vị vào phần Tìm
kiếm & Chọn địa chỉ.
Khi quý vị nhập, một danh sách thả xuống sẽ xuất hiện với các địa chỉ phù hợp dựa
trên thông tin của quý vị cho phép quý vị tự động điền địa chỉ đầy đủ của mình.
Hoặc nhập bằng tay địa chỉ của quý vị vào dòng 1*

Tìm kiếm & chọn địa chỉ (chỉ cần bắt
đầu nhập địa chỉ của quý vị)

Địa chỉ (dòng 1)
Căn hộ, Tòa nhà, Số căn
Thành Phố
Tiểu Bang
Mã bưu chính
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6. Nhập tên, chi tiết nhân khẩu học và ngày sinh của quý vị.
Thông tin cá nhân

Tên
Tên đệm
Họ
Giới gnh: Nam,
Nữ, Phi nhị giới, Khác, Không biết
Chủng Tộc
Nếu chủng tộc khác, vui lòng ghi rõ
Vui lòng mô tả dân tộc của quý vị
Vui lòng cung cấp ngày sinh của quý vị.
Tháng
Ngày
Năm

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Black or African-American
White
Asian
American Indian or Alaska Native

Người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
Người da trắng
Người Châu Á
Người Mỹ da đỏ hoặc Thổ dân Alaska
Người Hawaii bản địa hoặc Cư dân trên đảo
Thái Bình Dương khác
Chủng Tộc Khác
Không muốn trả lời
Không biết/Không xác định

Native Hawaiian or Other Pacific Islander
Other Race
Prefer not to specify
Unknown/Undetermined

vaccinate.dc.gov
v.03/09/2021

7. Bây giờ quý vị sẽ cung cấp cách liên lạc ưa thích của mình.
Nếu quý vị không có email, hãy nhấp vào ô bên cạnh “Tôi không có địa chỉ email”
hoặc nếu quý vị muốn gọi điện thoại, hãy chọn ô bên cạnh "Quý vị có cần chúng tôi gọi
điện thoại khi đến giờ đặt lịch hẹn không?"
Nhập email của quý vị (nếu có) và số điện thoại.
Sau đó, quý vị sẽ chọn ngôn ngữ ưa thích của mình.
Tôi không có địa chỉ email
Quý vị có cần chúng tôi gọi điện
thoại khi đến giờ đặt lịch hẹn không?

Địa chỉ email
Xác nhận địa chỉ email
Số Điện Thoại
Số điện thoại di động (có thể tốn phí)
Quý vị muốn chúng tôi sử dụng ngôn
ngữ nào khi giao tiếp với quý vị?

Liệt kê địa chỉ email phụ cho bất kỳ ai
sẽ nhận được bản sao của bất kỳ
thông tin liên lạc nào với quý vị.

Hãy nhấp vào "tiếp theo"
để tiếp tục.
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Nếu quý vị có một người liên lạc thứ hai hoặc
đang thay mặt cho thành viên gia đình hoặc
bạn bè điền vào biểu mẫu này, quý vị có thể
thêm địa chỉ email thứ hai tại đây để nhận
email xác nhận và thông báo cuộc hẹn.

8. Trên trang tiếp theo, quý vị sẽ được nhắc xác minh thông tin của mình. Kiểm tra biểu
mẫu để đảm bảo mọi thứ đều chính xác.

derek@email.com

Nếu thông tin không chính xác, hãy nhấp “Trước đó” để quay lại
biểu mẫu của quý vị và thực hiện các thay đổi.
Nếu thông tin chính xác, nhấp vào ô bên cạnh “Tôi xác minh rằng
thông tin trên là chính xác” rồi chọn Tiếp theo.

Hãy nhấp vào "tiếp theo" để tiếp tục.
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Xin chúc mừng quý vị đã đăng ký trước thành công vắc-xin COVID-19/Vi-rút
corona của mình!
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Thư xác nhận
Tùy thuộc vào thời gian trong ngày quý vị đã đăng ký trước, quý vị sẽ nhận được email xác
nhận rằng mình có tên trong danh sách. (Vui lòng kiểm tra các thư mục JUNK và SPAM
của quý vị.)
Nếu sau 24 giờ, quý vị không thấy email xác nhận của mình, vui lòng gửi email tới
vacxin@dc.gov để được trợ giúp.
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Hỗ trợ thêm
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Nếu quý vị có bất kỳ khó khăn nào, vui lòng gửi
email đến vaccinatedc@dc.gov để được hỗ trợ.
Quý vị cũng có thể gọi đến tổng đài của DC theo
số 855-363-0333, để được hỗ trợ đăng ký trước
vắc-xin.
Để nhận thông báo qua email hoặc tin nhắn cho
các thông báo trong tương lai, hãy truy cập
vaccinate.dc.gov.
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