Đến phòng khám tiêm chủng
dành cho người trên xe chạy
qua để chích ngừa COVID-19

1

Vietnamese | Tiếng Việt

Tôi sẽ đến một phòng khám tiêm chủng dành cho người trên xe chạy qua để chích ngừa COVID-19.
Các phòng khám này lớn, có nghĩa là rất nhiều người có thể chích ngừa COVID-19 cùng một lúc.
Vắc-xin ngừa COVID-19 là một loại thuốc được chích bằng kim (tiêm) vào cánh tay của tôi.
Điều này sẽ giúp ngăn chặn việc mọi người bị nhiễm và lây lan COVID-19.
Nó cũng có thể ngăn người bị bệnh nặng hơn vì COVID-19.
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Có những quy tắc cần tuân theo tại phòng khám tiêm chủng cho người trên xe chạy qua.
Khi tôi được yêu cầu dừng xe, phải tắt máy xe/động cơ.
Tôi sẽ để cửa sổ xe luôn hạ xuống.
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Nhân viên sẽ hỏi nếu tôi có đặt hẹn trước chưa.
Tôi sẽ cho họ xem lịch hẹn của tôi trên điện thoại.
Tôi sẽ ngồi trong xe của mình và đi theo các biển báo và điểm đánh dấu.
Sẽ có nhân viên mặc áo khoác màu sáng hướng dẫn tôi đi đúng làn đường.
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Khi tôi lái xe qua phòng khám, sẽ có người cho tôi biết điểm dừng lại.
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Tôi sẽ dùng điện thoại của mình để đăng ký mã QR.
Nhân viên sẽ yêu cầu tôi cho xem khi đã đăng ký xong.
Nếu không có điện thoại, tôi có thể ghi tên và số điện thoại của mình.
Tất cả những người trên xe phải đăng ký.
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Tôi sẽ được kiểm tra nhiệt độ của mình.
Tất cả những người trên xe sẽ được kiểm tra nhiệt độ.
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Tôi sẽ cần phải thay khẩu trang của mình bằng khẩu trang mới dùng một lần.
Điều này đảm bảo rằng tất cả mọi người khi tới phòng khám đều mang khẩu trang sạch mới.
Tôi sẽ cần phải sát trùng tay trước và sau khi chạm vào khẩu trang.
Tất cả những người trên xe sẽ cần phải làm điều này.
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Một nhân viên sẽ hỏi người lái xe là ai trong xe sẽ chích ngừa.
Tôi sẽ phải cho nhân viên xem Thẻ Medicare và giấy tờ tùy thân có ảnh của tôi.
Một nhân viên sẽ hỏi tôi một số câu hỏi.
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Một nhãn sẽ được dán trên kính chắn gió.
Điều này để các nhân viên tại phòng khám biết rằng tôi đã được kiểm tra thông tin.
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Một nhân viên sẽ hỏi tôi một số câu hỏi về tình trạng sức khỏe của tôi.
Sau đó, họ sẽ nói về loại vắc xin mà tôi có thể được tiêm.
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Tôi sẽ lái xe đến điểm dừng tiếp theo.
Một nhân viên sẽ cho tôi biết nơi để đi.
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Y tá sẽ nói chuyện với tôi về vắc-xin COVID-19.
Họ có thể hỏi tôi một số câu hỏi và giải thích về việc tôi có thể cảm thấy thế nào sau
khi tiêm vắc-xin.
Sau đó, họ sẽ hỏi tôi có đồng ý để tiêm vắc-xin hay không.
Y tá sẽ yêu cầu tôi cởi áo chui đầu hoặc xắn tay áo lên.
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Nếu tôi cảm thấy lo lắng về việc tiêm, tôi có thể nhìn vào thứ gì đó trên tường.
Người hỗ trợ của tôi có thể giúp tôi không chú ý đến việc chích ngừa.
Tôi có thể hỏi y tá xem tôi có thể nghe một số bản nhạc hoặc chơi với một món đồ
cho đỡ bồn chồn.
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Sau khi tôi được tiêm thuốc, y tá sẽ đặt miếng băng dán và/hoặc một miếng bông
gòn lên cánh tay tôi.
Sau đó tôi có thể mặc áo chui đầu lại hoặc bỏ tay áo xuống.
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Nhân viên sẽ ghi giờ lên xe của tôi.
Điều này cho tôi biết tôi đã chích ngừa vào lúc nào.
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Tôi sẽ lái xe đến và đậu lại ở khu vực chờ.
Tôi sẽ đợi ở khu vực chờ trong 15 phút.
Nghĩa là 15 phút kể từ giờ ghi trên nhãn dán trên cửa kính xe. Điều này bắt đầu
sau khi tiêm.
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Tôi có thể cài thời gian chờ trên điện thoại của mình.
Tôi có thể nghe nhạc và chơi với một món đồ cho đỡ bồn chồn trong khi chờ đợi.
Tôi có thể dùng mũ/kính mát để che bớt ánh sáng nếu trời quá chói.
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Một nhân viên sẽ nói chuyện với tôi sau 15 phút.
Họ sẽ hỏi tôi vài câu hỏi về cảm giác của tôi trong người như thế nào.
Họ sẽ nói rằng tôi có thể đi về.
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Tới lúc này tôi mới có thể rời khỏi phòng tiêm chủng.
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Chính phủ Úc có rất nhiều thông tin hữu ích về vắc-xin COVID-19.
Quý vị có thể đọc về:
Vắc-xin ngừa COVID-19 là gì? - Phiên Bản Dễ Đọc
Ai sẽ được tiêm ngừa? - Phiên Bản Dễ Đọc
Vắc-xin AstraZeneca – Phiên Bản Dễ Đọc
Vắc-xin Pfizer – Phiên Bản Dễ Đọc
Chuẩn bị sẵn sàng cho việc chích ngừa – Phiên Bản Dễ Đọc
Điều gì sẽ xảy ra khi quý vị chích ngừa – Phiên Bản Dễ Đọc
Đưa ra sự chấp thuận của quý vị – Phiên Bản Dễ Đọc
Các tác dụng phụ quý vị có thể gặp phải sau khi tiêm phòng – Phiên Bản Dễ Đọc
Kiểm tra chi tiết về cách tiếp cận và đường đi tại phòng khám tiêm chủng cho người
trên xe chạy qua tại địa phương của quý vị
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Tự hào được thực hiện với sự hợp tác của Amaze
và Dịch vụ Người khuyết tật Quốc gia

Amaze
ĐT: 03 9657 1600
www.amaze.org.au
E: info@autismconnect.org.au

National Disability Services (Dịch vụ
Người khuyết tật Quốc gia)
ĐT: 03 8341 4300
www.nds.org.au
E: ndsvic@nds.org.au
Lời cảm tạ
Cảm ơn Bệnh viện St Vincent's Hospital Melbourne và tất cả nhân viên tại khu Phức
hợp Campbellfield Ford, các nhân viên và những người tham giam tại địa điểm của
genU Northcote, Hội đồng Cộng đồng Sắc tộc của Victoria và các thành viên Cộng
đồng, những người đã hỗ trợ và tham gia việc tái phát triển nguồn lực cho phòng
chích ngừa cho người trên xe chạy qua cho các cộng đồng khác nhau.
Kịch bản xã hội này được tạo ra bởi Amaze và Dịch vụ Người khuyết tật Quốc gia
(NDS) với sự hỗ trợ của Bộ Y tế Victoria và Bộ Công bằng Gia đình và Gia cư Victoria.
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