Các Câu Hỏi Thường Gặp về Phòng Khám Chủng Ngừa
Ai hội đủ điều kiện?
Thống Đốc Jay Inslee đã mở rộng danh sách những cá nhân hội đủ điều kiện nhận vắc-xin COVID-19 như một phần trong Giai Đoạn 1B, Bậc 2 cho
những nhân viên quan trọng làm việc trong các cơ sở tập trung đông người (nhóm), bao gồm địa điểm giao thông công cộng như sân bay và không
thể làm việc từ xa. Giờ thì các nhân viên sân bay có thẻ làm việc với nhiều đồng nghiệp hoặc công chúng trong thời gian dài, chẳng hạn như hơn
ba giờ, đã hội đủ điều kiện để nhận vắc-xin.
Chúng tôi hy vọng có thể chủng ngừa cho càng nhiều nhân viên có thẻ hoặc có thẻ phi hành đoàn đang làm việc tại SEA càng tốt. Phòng khám này
không mở cửa cho công chúng hoặc những người có thể làm việc từ xa hay tại văn phòng nơi có thể thực hiện giữ khoảng cách.
Chúng tôi đang bố trí xen kẽ lịch hẹn còn trống để ưu tiên các nhân viên tuyến đầu và nhân viên thiết yếu, là những nhóm dễ mắc bệnh nhất của
chúng tôi. Chủ sử dụng lao động của quý vị sẽ liên hệ với quý vị khi quý vị hội đủ điều kiện để đặt lịch hẹn tại phòng khám chủng ngừa của sân
bay.
Quý vị không cần đợi lịch hẹn tại phòng khám của sân bay nếu quý vị hội đủ điều kiện để nhận vắc-xin. Các nhân viên hội đủ điều kiện có thể xếp
lịch hẹn chủng ngừa tại bất kỳ cơ sở đủ tiêu chuẩn nào. Tìm hiểu thêm tại đây.
Tôi cần mang theo những gì?
Bắt buộc đeo khẩu trang che mũi và miệng. Vui lòng mang thẻ sân bay và thẻ bảo hiểm của quý vị. Sau khi xếp lịch hẹn, quý vị sẽ nhận được
phiếu khảo sát sức khỏe và chấp thuận. Vui lòng mang theo bản cứng đã điền đầy đủ thông tin của các phiếu này đến cuộc hẹn của quý vị. Mặc áo
cộc tay hoặc áo có ống tay dễ xắn lên.
Phòng khám chủng ngừa nằm ở đâu?
Phòng khám chủng ngừa này chỉ mở cửa theo lịch hẹn tại Conference Center @ SEA. Conference Center nằm ở vị trí thuận tiện bên trong sân bay
trên tầng lửng, phía trên Trạm Kiểm Soát TSA 1 ở đầu phía Nam của sân bay, gần các hãng hàng không quốc tế. Hãy để ý các biển báo chỉ đường
hoặc sử dụng bản đồ tương tác hoặc tải về Ứng Dụng FlySEA để được trợ giúp tìm đường.
Thời gian là bao lâu?
Vui lòng đến trước lịch hẹn của quý vị năm phút. Sẽ mất khoảng 30-45 phút cho việc chủng ngừa, bao gồm thời gian làm thủ tục đăng ký, chủng
ngừa và theo dõi 15-30 phút.
Vắc-xin nào sẽ được sử dụng?
Việc mua, bảo quản và vận chuyển vắc-xin sẽ thông qua Albertsons/Safeway. Tùy thuộc vào loại vắc-xin được phân phối, vắc-xin có thể là Pfizer,
Moderna hoặc Johnson & Johnson. Mục tiêu của chúng tôi là tiêm tối đa 2.000 liều một tuần trong khi chờ có thêm vắc-xin.
Việc chủng ngừa có miễn phí không? Có cần bảo hiểm không?
Vắc-xin COVID-19 được tiêm miễn phí. Quý vị sẽ không bị thu phí. Quý vị không cần có bảo hiểm để xếp lịch chủng ngừa. Nếu quý vị có bảo hiểm,
vui lòng cung cấp thông tin bảo hiểm và nhà thuốc sẽ có cơ hội sau này được hoàn lại tiền cho việc tiêm chủng.
Các giờ hẹn nào còn trống?
Còn trống các cuộc hẹn vào Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2021. Có lịch hẹn linh hoạt cho
nhân viên làm ca tối và cuối tuần. Phòng khám chủng ngừa mở cửa từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều Thứ Tư và Thứ Năm và từ 8 giờ sáng đến 4 giờ
chiều Thứ Sáu và Thứ Bảy.
Có dịch vụ hỗ trợ thông dịch sang ngôn ngữ của tôi tại cuộc hẹn không?
Có, chúng tôi có dịch vụ thông dịch trực tuyến với hơn 200 ngôn ngữ. Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ khi đến cuộc hẹn. Quận King cũng cung cấp
các nguồn lực về COVID-19 bằng nhiều ngôn ngữ có sẵn tại đây.
Tôi nên mong đợi điều gì sau khi tiêm vắc-xin COVID-19?
CDC cho biết “Tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ giúp bảo vệ quý vị khỏi COVID-19. Quý vị có thể gặp một số tác dụng phụ và đó là các dấu hiệu bình
thường cho thấy cơ thể quý vị đang xây dựng cơ chế bảo vệ. Những tác dụng phụ đó có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các hoạt động
hàng ngày của quý vị, nhưng chúng sẽ hết sau vài ngày. Một số người không gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào.” Hãy đọc Hướng dẫn của CDC để
biết những điều dự kiến sẽ xảy ra.
Tôi có thể sử dụng Nghỉ Phép Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Theo Quy Định của Sở Y Tế Công Cộng (PHEL) nếu tôi có phản ứng có hại
với vắc-xin không?
Không, nếu quý vị là nhân viên của Port of Seattle. Quý vị có thể sử dụng thời gian nghỉ ốm nếu cần nghỉ làm. Nếu quý vị không phải là nhân viên
của Port of Seattle, vui lòng kiểm tra với chủ sử dụng lao động của quý vị.
Tôi có thể làm gì để đền đáp sau khi được nhận vắc-xin COVID-19?
Mỗi ca làm việc, chúng tôi cần 12-15 nhân viên không phải là nhân viên y tế hỗ trợ phòng khám chủng ngừa. Chúng tôi cần có tình nguyện viên
trong tám tuần tới để hỗ trợ nhóm chủng ngừa cho cộng đồng sân bay của chúng tôi. Các ca tình nguyện kéo dài 4 - 5 giờ (có giờ nghỉ giải lao) tại
Conference Center @ SEA. Nhiệm vụ gồm có: làm thủ tục đăng ký cho mọi người/xếp lịch qua iPad, điền thẻ chủng ngừa, khử trùng quầy làm việc
sau mỗi lần tiếp bệnh nhân, giám sát việc xếp hàng và tìm đường. Có đào tạo tại chỗ. Việc làm tình nguyện cho ca làm việc không liên quan đến
việc nhận vắc-xin.
Hãy trở thành một phần trong nỗ lực quan trọng này! Đăng ký thông qua Chelsea Rodriguez (Quản Lý Tình Nguyện Viên Sân Bay) tại
Rodriguez.C@portseattle.org. Chúng tôi có 30 ca mỗi ngày - hoan nghênh quý vị đăng ký nhiều lần.

Your employer will contact you when you are
eligible to make an appointment at the airport’s
vaccine clinic.
Find more information online at
www.portseattle.org/VaccineClinic

