
 

Cách lấy hẹn chích vắc-xin ngừa COVID-19
Vắc-xin COVID-19 được cung cấp miễn phí cho quý vị** 

Tôi cần mang theo gì đến cuộc hẹn của tôi?

 

*     Dựa trên dữ liệu Giai đoạn 3 (Phase III) từ Pfizer BioNtech và Moderna.   
       Walmart có thể gửi hóa đơn chi phí hành chánh đến công ty bảo hiểm, tổ hợp y tế của quý vị
        hoặc một quỹ dành cho những người không có bảo hiểm, nhưng sẽ không tính tiền quý vị.
        

 

Tôi có thể chích vắc-xin COVID-19 bây giờ hay không?

 

Hãy truy cập trên trang mạng của bộ y tế tiểu bang để xem quý vị hiện có hội đủ điều kiện để được chích ngừa 
hay không.  Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị có thể vào trang mạng www.walmart.com/COVIDvaccine để 
tìm địa điểm chích ngừa của Walmart có tham gia vào chương trình và để lấy hẹn.

Tại sao tôi nên chích ngừa? 
Chích vắc-xin ngừa COVID-19 để không chỉ giúp bảo vệ quý vị mà còn cho những người xung quanh quý vị chưa 
hội đủ điều kiện để chích ngừa hoặc dễ bị nhiễm bệnh.  Qua việc chích ngừa này, quý vị có thể giúp ích được cho 
cộng đồng và giúp ưu tiên các dịch vụ y tế đến với những người cần thiết hơn với tình trạng sức khỏe của họ.

  

 

   
Để biết thêm chi tiết, xin vào trang CDC.gov/Covidvaccine.

Thuốc vắc-xin có an toàn không?
Có!  Thuốc vắc-xin an toàn và có hiệu quả trên 90% trong việc phòng ngừa COVID-19 sau khi quý vị đã tiêm 
chích hai liều*.  Khi quý vị được chích liều thứ nhất, chúng tôi sẽ lên lịch hẹn cho quý vị để chích liều thứ nhì.  
Quý vị cần phải chích toàn bộ hai liều.  Vắc-xin COVID-19 không thể nào gây bệnh COVID-19 cho quý vị.

   

 

Vào ngày hẹn của quý vị, xin mang theo thẻ căn cước (ID), giấy chứng minh hội đủ điều kiện chích ngừa nếu cần 
thiết (ví dụ như thẻ ID nơi làm việc), và thẻ bảo hiểm y tế nếu quý vị có.  Sau khi chích ngừa, xin quý vị ở lại tiệm 
ít nhất 15 phút trong khi chúng tôi theo dõi xem quý vị có phản ứng nào từ dị ứng với thuốc hay không.

  
 

Bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ cùng nhau trở nên khỏe mạnh hơn!

Walmart hiện đang cung cấp dịch vụ chích ngừa COVID-19 cho những người hội đủ điều 
kiện tại hơn 1000 cửa tiệm tại 35 tiểu bang và thuộc địa, bao gồm Puerto Rico và thủ đô 
Hoa Thịnh Đốn. 

1. Vào trang mạng www.walmart.com/COVIDvaccine. 
2. Trên trang mạng 
của chúng tôi, 
quý vị chọn 
“lấy hẹn ngay” 
(schedule now) 
và đăng nhập 
trương mục 
Walmart của quý 
vị hoặc lập một 
trương mục mới.

3. Chọn địa điểm 
quý vị muốn đến.

 
 

4. Duyệt xem quý 
vị có hội đủ điều kiện 
hay không và hoàn 
tất đơn ghi danh 
của quý vị.
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