
 

 

Hiểu về Quyền  

vắc-xin của bạn 

01 

Bạn KHÔNG cần đưa 

ra bảo hiểm hoặc SSN 

để được tiêm vắc-xin 

COVID-19. 

Bạn không bị từ chối quyền được 

tiêm vắc-xin nếu quý vị không có 

bảo hiểm hoặc số An sinh xã hội 

(SSN). 

Hãy liên hệ với tổ chức cộng đồng 

địa phương hoặc đơn vị y tế của 

bạn nếu cần thêm thông tin về các 

yêu cầu ID tiểu bang. 

02 

Vắc-xin COVID-19 
MIỄN PHÍ cho mọi 
người ở Hoa Kỳ. 

Các nhà cung cấp không được 

phép tính phí vắc-xin cho bạn, 

cũng như mọi phí hành chính, 

đồng thanh toán hoặc đồng bảo 

hiểm. 

 
 

 
 

 
 

 

Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với tổ chức cộng đồng địa phương của bạn. 

Nếu bạn cần hỗ trợ để kết nối với một tổ chức thuộc nhóm này, hãy gửi 

email cho chúng tôi theo địa chỉ covid@apiahf.org. 

Để có thêm tài nguyên, vui lòng truy cập 

AA-NHPIHealthResponse.org 

  

mailto:covid@apiahf.org


 

Hiểu các thông tin: 
 
 
 
 
 

Tiêm vắc-xin 
 
 
 
 

 

Điều nên làm: 

 Hãy tiêm vắc-xin! Điều quan 

trọng là phải bảo vệ gia đình 

của bạn và các thành viên 

khác trong cộng đồng. 

 Bạn nên tiêm vắc-xin ngay 

cả khi đã từng mắc COVID-

19, trừ khi hiện tại bạn 

đang có các triệu chứng. 

 Tiếp tục đeo khẩu trang và 

thực hiện giãn cách xã hội, 

ngay cả sau khi tiêm liều 

đầu tiên. 

Điều không nên làm: 

 Đừng lo về chi phí. Tất cả 

các loại vắc-xin đều MIỄN 

PHÍ! 

 Đừng để tình trạng nhập cư 

ngăn cản bạn được tiêm 

vắc-xin. Bạn không cần phải 

giải thích tình trạng nhập cư 

cho nhà cung cấp vắc-xin. 

Mỗi cá nhân cần vắc-xin 

đều có thể được tiêm. 

 Đừng nhận các thông tin sai 

lệch về tính an toàn của vắc-

xin. Vắc-xin COVID-19 an 

toàn và hiệu quả. 

 
 

 

 

Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với tổ chức cộng đồng địa phương của bạn. 

Nếu bạn cần hỗ trợ để kết nối với một tổ chức thuộc nhóm này, hãy gửi email cho 

chúng tôi theo địa chỉ covid@apiahf.org. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 

AA-NHPIHealthResponse.org 

mailto:covid@apiahf.org

