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Pfizer-BioNTech là loại vắc-xin ngừa
COVID-19 duy nhất được phê duyệt
dành cho những người từ 12 tuổi trở lên.
Moderna và Johnson & Johnson được phê
duyệt dành cho người từ 18 tuổi trở lên vào
lúc này. Vui lòng xác nhận thương hiệu vắcxin nào sẵn có tại địa điểm trước khi đặt lịch
hẹn.

Nếu bạn từ 12 đến 17 tuổi, quý vị cần
chấp thuận cho phép từ phụ huynh hoặc
người giám hộ để được tiêm vắc-xin, trừ
khi quý vị là thanh thiếu niên được phép
sống độc lập hợp pháp. Các nhà cung
cấp có thể có những yêu cầu khác nhau
về tài liệu chấp thuận, vì vậy vui lòng
gọi điện trước để tìm hiểu quý vị cần
những gì.

Đối với các cơ sở tiêm vắc-xin đại chúng do Lực Lượng Đặc Nhiệm Phụ Trách Vắc-xin của
Quận Snohomish vận hành, trẻ 12-17 tuổi có thể nhận vắc xin Pfizer nếu có chấp thuận
của phụ huynh hoặc người giám hộ. Phụ huynh hoặc người giám hộ là người trưởng thành
phải đi cùng trẻ dưới 18 tuổi đến cuộc hẹn tiêm vắc-xin để ký biểu mẫu chấp thuận tại địa
điểm tiêm. Họ cũng cần mang giấy tờ tùy thân chứng minh tuổi của trẻ vị thành niên, như
giấy phép lái xe hoặc giấy khai sinh. Quy trình đăng ký giống như dành cho mọi bệnh nhân
hội đủ điều kiện khác – họ có thể đăng ký qua các đường dẫn đăng ký tại http://bit.ly/
snocovaccine hoặc gọi điện cho tổng đài theo số 425-339-5278.

Nếu ai đó dưới 18 tuổi đăng ký cuộc hẹn
tại một cơ sở tiêm vắc-xin đại chúng không
tiêm vắc-xin Pfizer, người đó cần dự kiến
cuộc hẹn của mình bị hủy bỏ do các vắc-xin
khác không được phê duyệt cho phép tiêm
cho nhóm tuổi của họ.

Các thử nghiệm về vắc-xin dành
cho trẻ nhỏ tuổi hơn đang được
thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn
nhiều tháng nữa cho đến khi
chúng ta có vắc-xn dành cho mọi
lứa tuổi.

Hãy nỗ lực duy trì tất cả các thực hành tốt khác –
đeo khẩu trang, giãn cách, tránh tụ tập đám đông lớn, rửa tay cùng vệ sinh và khử trùng.
Hãy là tấm gương giúp tất cả mọi lứa tuổi khỏe mạnh.

