
Vụ Dịch Vụ Y Tế Công Cộng New Hampshire 
Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh 
Cục Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm 

 Câu Hỏi Thường Gặp về Thông Tin Vắc Xin Ngừa 
COVID-19 

Ngày 25 Tháng Một Năm 2021 
 
-1- 

 

 

 
 

 

 
 

Câu Hỏi Thường Gặp về Thông Tin Vắc Xin Ngừa COVID-19  
Cập Nhật Lần Cuối: Ngày 25 Tháng Một Năm 2021 

 
Mục đích của tài liệu này là cung cấp cho các đối tác sức khỏe công cộng và đối tác cộng đồng các câu hỏi 
thường gặp và câu trả lời để giải đáp các thắc mắc từ cộng đồng của họ. 

VUI LÒNG LƯU Ý: Thông tin mới hoặc thông tin được cập nhật là văn bản màu cam. 

 
THÔNG TIN CHUNG 
 
Có vắc xin ngừa SARS-CoV-2 (COVID-19) được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt không? 
Có, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) cho hai loại vắc 
xin ngừa COVID-19 đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả theo dữ liệu từ các nhà sản xuất và kết quả từ các thử 
nghiệm lâm sàng lớn. (Pfizer-BioNTech và Moderna) 
 
Vắc xin được tiêm như thế nào?  
Cả hai loại vắc xin đều được tiêm vào cơ (“trong cơ”). Các vắc xin tiêm vào cơ thường được tiêm vào cơ vai được gọi là 
cơ bả vai. 
 
Tiêm vắc xin có đau không? 
Có thể có một số khó chịu tại chỗ tiêm giống như bất kỳ loại vắc xin nào, nhưng thường là tạm thời. 
 
Tôi phải tiêm bao nhiêu mũi? 
Cả vắc xin ngừa COVID-19 Pfizer và vắc xin ngừa COVID-19 Moderna, đều phải tiêm hai liều. Thời gian cách (hoặc khoảng 
cách) giữa liều 1 và liều 2 của vắc xin Pfizer là 21 ngày. Thời gian cách (hoặc khoảng cách) giữa liều 1 và liều 2 của vắc xin 
Moderna là 28 ngày. 
 
Nếu tôi tiêm vắc xin ngừa Covid-19, tôi có thể tiêm mũi thứ hai của nhãn hiệu khác được không? 
Không. Mũi thứ hai phải cùng nhãn hiệu với mũi thứ nhất. 
 
Việc bảo vệ sẽ kéo dài trong bao lâu? 
Người ta vẫn chưa xác định được một người được tiêm vắc xin sẽ được bảo vệ trong bao lâu: có thể là suốt đời, như vắc 
xin bại liệt hoặc có thể là một năm như vắc xin ngừa cúm. Các chuyên gia đang nghiên cứu vấn đề này để tìm hiểu thêm 
và chúng tôi sẽ chia sẻ khi có bằng chứng mới. 
 
Tôi có phải trả tiền cho vắc xin ngừa COVID-19 không/Tôi có cần bảo hiểm không? 
Quý vị sẽ được tiêm vắc xin miễn phí nếu được thực hiện tại một địa điểm cố định của tiểu bang. Nếu quý vị tiêm vắc xin 
thông qua một nhà cung cấp, quý vị có thể bị tính phí sử dụng vắc xin. 
 
Liệu có đủ vắc xin cho mọi người không? 
Có, chắc chắn cuối cùng sẽ có đủ. Nguồn cung cấp vắc xin ban đầu sẽ bị hạn chế nên không phải ai cũng có thể được 
tiêm ngay. Trước tiên, vắc xin ngừa COVID-19 sẽ được tiêm cho những người có nguy cơ cao nhất. Dựa trên các khuyến 
nghị từ Khung Phân Bổ Công Bằng Vắc Xin Ngừa COVID-19 của Viện Hàn Lâm Khoa Học, Kỹ Thuật và Y Học Quốc Gia Hoa 
Kỳ, một kế hoạch phân phối theo từng giai đoạn và công bằng đã được xây dựng cho New Hampshire. 

Cục Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm 
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Tôi có thể làm gì khi chúng ta chờ đợi vắc xin? 
COVID-19 vẫn đang lây lan trong cộng đồng của chúng ta. Quý vị vẫn phải giữ khoảng cách xã hội với bất kỳ ai không ở 
trong nhà của quý vị và đeo khẩu trang vải. Nếu cảm thấy không khỏe, quý vị nên ở nhà và đi xét nghiệm. 
 
Liệu có người nào đó đã được tiêm vắc xin đầy đủ vẫn có thể truyền COVID cho người khác mà không biết không? 
Người ta vẫn chưa xác định được, nhưng có thể những người đã được tiêm vắc xin đầy đủ hoặc bị nhiễm bệnh trước đó 
vẫn có thể bị nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, hoặc COVID-19 giảm độc lực (nhẹ hơn). Vì vậy, ngay cả những người 
đã được tiêm vắc xin đầy đủ hoặc đã bị nhiễm bệnh trước đó vẫn phải tiếp tục cách ly, tránh các nhóm xã hội và tụ tập 
đông người, và luôn đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng 
 

CÁC GIAI ĐOẠN VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
 
Tôi có thể tiêm vắc xin ở đâu và khi nào? 
Việc đăng ký cho cư dân New Hampshire trong đợt 1b sẽ bắt đầu vào lúc 8:00 sáng ngày 22/01. Quy trình đăng ký và lên 
lịch tiêm vắc xin sẽ khác nhau tùy thuộc vào tiêu chí ưu tiên của người đăng ký và địa điểm của phòng tiêm vắc xin: 
 

 Những người từ 65 tuổi trở lên cần đăng ký tiêm vắc xin tại địa điểm cố định bằng cách truy cập  
https://vaccines.nh.gov. Những người không có quyền truy cập internet có thể gọi 2-1-1 để được trợ giúp đăng 
ký. 

 

 Những người dưới 65 tuổi đang gặp phải một số tình trạng sức khỏe nhất định phải đăng ký qua nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ để xác nhận đủ điều kiện. 

 

 Các cá nhân khác trong Giai Đoạn 1b cũng phải đăng ký tiêm vắc xin tại một địa điểm cố định bằng cách truy cập 
https://vaccines.nh.gov (hoặc gọi 2-1-1 nếu không có quyền truy cập internet), qua tổ chức của họ (ví dụ: nhân 
viên bệnh viện), hoặc qua phòng tiêm vắc xin do Mạng Lưới Y Tế Công Cộng Khu Vực (RPHN) tổ chức.  

 
Đối với những người dưới 65 tuổi, nhà cung cấp phải xác minh các tình trạng y tế trước khi tiêm vắc xin: 
 

 Các nhà cung cấp có quyền sử dụng vắc xin sẽ tiêm vắc xin cho bệnh nhân của họ và sẽ đăng ký và đặt lịch cho 
những bệnh nhân đủ điều kiện đến các phòng khám được tổ chức thông qua tổ chức chăm sóc sức khỏe của họ. 

 Các nhà cung cấp không có quyền sử dụng vắc xin sẽ giới thiệu bệnh nhân đến một địa điểm cố định. Sau khi 
nhà cung cấp xác nhận đủ điều kiện, bệnh nhân sẽ nhận được thư mời qua email để đặt lịch tiêm vắc xin tại một 
địa điểm cố định. Đối với những bệnh nhân không có email, DPHS sẽ liên hệ với họ để giúp đặt lịch hẹn. 

 Những người không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải gọi 2-1-1 để được kết nối với nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu vực của họ. 

  
Hãy theo dõi để biết thêm thông tin về các giai đoạn sau. (Trang Thông Tin về Vắc Xin) 

Tôi không có quyền truy cập Internet và tôi muốn đăng ký tiêm vắc xin khi đăng ký được mở. Liệu có ai đó có thể giúp 
tôi đăng ký không?  
Khi đăng ký tiêm vắc xin cho giai đoạn 1b được mở vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, Văn Phòng Điều Phối COVID NH 
(CCO) sẽ được thành lập để hỗ trợ các cá nhân đăng ký. Quý vị có thể gọi 2-1-1, và khi được nhắc, hãy nhấp vào tùy chọn 
về đăng ký tiêm vắc xin. Vui lòng kiên nhẫn vì chúng tôi dự kiến có thể mất nhiều thời gian để kết nối với tổng đài. Vì thế 
chúng tôi khuyên mọi người nên sử dụng Internet để đăng ký trực tuyến. 
 
Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) của tôi là ở tiểu bang khác. Quy trình giới thiệu của tôi sẽ diễn ra như thế nào? 
Quý vị sẽ làm theo quy trình giới thiệu tương tự như người có bác sĩ ở New Hampshire. 
 
 
 

https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/covid-mask-guidance.pdf
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/testing-guidance.htm
https://vaccines.nh.gov/
https://vaccines.nh.gov/
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/vaccination-planning.htm
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Tôi có nhà ở New Hampshire nhưng nơi ở chính của tôi là ở tiểu bang khác. Tôi vẫn có thể tiêm vắc xin ở NH chứ? 
Hiện nay, những người không phải là cư dân New Hampshire sẽ không được tiêm vắc xin tại các phòng tiêm vắc xin của 
New Hampshire trừ khi người đó là nhân viên của một doanh nghiệp hoặc tổ chức ở New Hampshire được ưu tiên tiêm 
vắc xin (tức là nhân viên y tế, người ứng phó đầu tiên, nhân viên cơ sở cải huấn, hoặc làm việc trong cơ sở nội trú dành 
cho những người bị khuyết tật trí tuệ hoặc chậm phát triển). Những người không phải là cư dân New Hampshire phải đi 
tiêm vắc xin theo các quy trình của tiểu bang của họ. Quý vị phải tiêm vắc xin tại tiểu bang nơi cư trú chính của quý vị. 
Nếu quý vị có bằng lái xe, quý vị phải được tiêm vắc xin tại tiểu bang đã cấp bằng lái xe của quý vị. 
 
Làm thế nào để quý vị đăng ký cho mũi tiêm thứ hai? 
Sau khi đã nhận mũi tiêm đầu tiên, quý vị sẽ nhận được e-mail và/hoặc tin nhắn nhắc nhở để lên lịch cho mũi tiêm thứ 
hai. New Hampshire đã lên kế hoạch và cam kết phân bổ mũi tiêm thứ hai cho tất cả những người đã nhận được mũi 
tiêm thứ nhất. 
 
Tôi cần cung cấp những thông tin gì khi đăng ký tiêm vắc xin trực tuyến? 
Khi đăng ký tiêm vắc xin, quý vị sẽ phải cung cấp tên, ngày sinh, địa chỉ nhà, e-mail và số điện thoại. Sau khi đăng ký trực 
tuyến, quý vị sẽ nhận được một e-mail để đăng nhập và chọn địa điểm, ngày và giờ quý vị muốn tiêm. Hiện tại, chúng tôi 
không biết khoảng thời gian kể từ lúc đăng ký đến khi nhận được e-mail xác nhận là bao lâu. 
 
Có cần phải chứng minh bất cứ điều gì trong quá trình đăng ký không? 
Cá nhân không cần phải có tất cả các giấy tờ được liệt kê dưới đây khi đăng ký, nhưng phải mang theo một trong các 
giấy tờ này khi đến tiêm vắc xin: 
 

 Giấy phép lái xe hoặc Chứng minh nhân dân của New Hampshire không phải là Giấy phép lái xe còn hạn sử dụng, 
hợp lệ. 

 Bảng lương, chứng từ trả lương hoặc hợp đồng lao động có địa chỉ hợp pháp ở New Hampshire, trong vòng 
không quá 60 ngày. 

 Một khoản thanh toán do chính phủ phát hành (ví dụ: bảo hiểm an sinh xã hội), hiển thị địa chỉ New Hampshire 
hợp pháp của cá nhân, trong vòng không quá 60 ngày. 

 
Có danh sách các địa điểm sẽ phân phối vắc xin không? 
Quý vị có thể chọn địa điểm tiêm vắc xin khi đặt lịch hẹn. 
 
Trẻ em có được tiêm vắc xin không? 
Hiện tại, không có loại vắc xin nào có sẵn được phê duyệt để sử dụng cho những người dưới 16 tuổi. Trẻ em có thể sẽ có 
cơ hội được tiêm vắc xin trong tương lai. Khi các thử nghiệm lâm sàng được mở rộng, chúng ta sẽ biết thêm về tính an 
toàn của vắc xin ở trẻ em.  
 
Tôi đang mang thai. Tôi có thể tiêm vắc xin không? 
Nếu quý vị hiện đang mang thai, quý vị phải nói về những rủi ro và lợi ích của vắc xin với nhà cung cấp của quý vị. Vắc 
xin ngừa COVID-19 mới chưa được nghiên cứu trên phụ nữ mang thai, vì vậy chúng tôi không có nhiều thông tin về tính 
an toàn và hiệu quả của chúng trong thai kỳ. Tuy nhiên, vì những vắc xin ngừa COVID-19 này KHÔNG chứa virus sống và 
vì các phần tử mRNA của virus phân hủy nhanh chóng trong cơ thể quý vị sau khi chúng được sử dụng để tạo ra phản 
ứng miễn dịch, chúng tôi nghĩ rằng rủi ro của vắc xin đối với quý vị và thai nhi là thấp. Chúng tôi cũng biết rằng thực tế 
việc nhiễm COVID-19 khi đang mang thai có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng dẫn đến nhập viện hoặc thậm chí tử 
vong. Và COVID-19 có thể khiến quý vị tăng nguy cơ gặp phải các biến chứng xấu khi mang thai, như sinh non. Do đó, 
chúng tôi nghĩ rằng vắc xin cũng sẽ có lợi ngay cả đối với phụ nữ mang thai nhưng chúng tôi yêu cầu quý vị phải thảo 
luận vấn đề này với nhà cung cấp của quý vị vì họ là người hiểu quý vị và con quý vị nhất. Quý vị cũng có thể tìm thêm 
thông tin tại: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html. 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
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SỰ AN TOÀN 
 
Làm thế nào để chúng ta biết liệu vắc xin ngừa COVID-19 có an toàn hay không? 
Quy trình thử nghiệm vắc xin không thay đổi. Chiến Dịch Thần Tốc Operation Warp Speed đã cho phép các thử nghiệm 
được tiến hành nhanh hơn nhờ sự tài trợ của liên bang mà không ảnh hưởng đến sự an toàn. Thời gian phát triển được 
rút ngắn, nhưng tất cả các quy trình thông thường đều được áp dụng để đảm bảo an toàn, chẳng hạn như các thử 
nghiệm lâm sàng lớn, bao gồm đánh giá độc lập trên các nhóm cư dân khác nhau của FDA và Ủy Ban Cố Vấn về Thực 
Hành Tiêm Chủng (ACIP) của CDC và các chuyên gia nhà nước của chúng tôi.  
 
Tôi đã từng bị nhiễm COVID-19. Tôi vẫn phải tiêm vắc xin? 
Đúng. Quý vị phải tiêm vắc xin trừ khi quý vị hiện đang bị nhiễm COVID-19. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số cá nhân 
có thể bị tái nhiễm. Tuy nhiên, nếu quý vị đã được điều trị các triệu chứng COVID-19 bằng kháng thể đơn dòng hoặc 
huyết tương dưỡng bệnh, quý vị nên đợi 90 ngày trước khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19. 
 

Tôi có thể ngừng đeo khẩu trang và giãn cách xã hội sau khi tiêm vắc xin được không? 
Không. Trong khi các chuyên gia đang tìm hiểu thêm về khả năng bảo vệ của vắc xin ngừa COVID-19 trong điều kiện thực 
tế, điều quan trọng là mọi người phải tiếp tục áp dụng tất cả các công cụ hiện có để giúp ngăn chặn đại dịch này – đeo 
khẩu trang che miệng và mũi, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách với người khác ít nhất 6 feet. Cùng với đó, tiêm 
vắc xin ngừa COVID-19 và tuân theo các khuyến nghị của CDC sẽ mang lại bảo vệ tốt nhất tránh bị nhiễm và lây lan 
COVID-19. Các chuyên gia cần tìm hiểu thêm về khả năng bảo vệ mà vắc xin ngừa COVID-19 mang lại trước khi đưa ra 
quyết định thay đổi các khuyến nghị hiện tại. Các yếu tố khác, chẳng hạn như bao nhiêu người được tiêm vắc xin và tình 
trạng virus lây lan trong cộng đồng, cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định này. 
 
Tôi có thể bị nhiễm COVID-19 từ vắc xin không? 
Không. Vắc xin ngừa COVID-19 không thể truyền bệnh cho quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của 
CDC. 
 
Tôi có hệ thống miễn dịch thỏa hiệp. Tôi tiêm vắc xin có an toàn không? 
Có thể là có, nhưng quý vị nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về những lo ngại cụ thể 
của quý vị. 
 
Tôi sống cùng với một số người có hệ thống miễn dịch hoạt động không tốt. Tôi tiêm vắc xin có an toàn không? 
Có. Do cách sản xuất vắc xin, quý vị không thể bị nhiễm bệnh và vì vậy quý vị không thể lây nhiễm cho người khác do 
tiêm vắc xin. 
 
Tôi biết rằng vắc xin có vẻ an toàn, nhưng nếu tôi bị bệnh do tiêm vắc xin thì sao? 
CDC và FDA khuyến khích mọi người báo cáo các tác dụng phụ có thể xảy ra (được gọi là các tác dụng bất lợi) cho Hệ 
Thống Ghi Nhận Tác Dụng Phụ của Vắc Xin (VAERS). Hệ thống quốc gia này thu thập dữ liệu để tìm kiếm các sự kiện bất 
lợi không mong muốn, có thể xảy ra thường xuyên hơn so với dự kiến hoặc có các dạng bất thường. Các thông tin được 
báo cáo cho VAERS giúp CDC giám sát tính an toàn của vắc xin. An toàn là ưu tiên hàng đầu. 
Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải báo cáo các sự kiện bất lợi nhất định cho VAERS. CDC cũng đang sử 
dụng một công cụ dựa trên điện thoại thông minh mới có tên là v-safe để kiểm tra sức khỏe của mọi người sau khi tiêm 
vắc xin ngừa COVID-19. Khi tiêm vắc xin, quý vị cũng sẽ nhận được tờ thông tin v-safe cho biết cách đăng ký v-safe. Nếu 
quý vị đăng ký, quý vị sẽ nhận được tin nhắn văn bản thường xuyên về các khảo sát để quý vị có thể báo cáo bất kỳ vấn 
đề hoặc phản ứng bất lợi nào mà quý vị gặp phải sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19. 

 
TRƯỜNG HỌC VÀ DOANH NGHIỆP 
 
Liệu vắc xin ngừa COVID-19 có được bổ sung vào danh sách vắc xin bắt buộc cho các trường học không? 
Hiện nay, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (DHHS) không có kế hoạch bổ sung vắc xin ngừa COVID-19 vào danh sách 
vắc xin bắt buộc cho các trường học. Ngoài ra, vắc xin ngừa COVID-19 Pfizer-BioNTech hiện chỉ được phê duyệt để sử 

https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
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dụng cho các cá nhân từ 16 tuổi trở lên và vắc xin ngừa COVID-19 Moderna chỉ được phê duyệt để sử dụng cho các cá 
nhân từ 18 tuổi trở lên. Vì vậy, những loại vắc xin này không phải là vắc xin bắt buộc đối với hầu hết học sinh. 
 
DHHS, thông qua một quy trình xây dựng quy tắc, được cấp phép để thêm vắc xin vào danh sách vắc xin bắt buộc cho 
các trường học theo RSA 141-C:20-a, II. Luật tiểu bang quy định các trường hợp miễn tiêm vắc xin bắt buộc cho các 
trường học, có thể được tìm thấy tại RSA 141-C:20-c. 
 
Khu học chánh có thể yêu cầu học sinh tiêm vắc xin ngừa COVID-19 không có trong danh sách bắt buộc của Tiểu bang 
để đi học không? 
Không. Luật tiểu bang đã cung cấp một quy trình xác định loại vắc xin nào là bắt buộc tiêm đối với học sinh. Luật tiểu 
bang ưu tiên các khu học chánh, có nghĩa là khu học chánh không thể bắt buộc học sinh tiêm vắc xin không nằm trong 
danh sách bắt buộc của Tiểu bang để đi học. 
 
Tiểu bang có khuyến nghị những nhà tuyển dụng và doanh nghiệp bắt buộc phải tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho 
nhân viên hoặc khách hàng không? 
Không. Vì vắc xin ngừa COVID-19 Pfizer-BioNTech và Moderna đã được phê duyệt thông qua Giấy Phép Sử Dụng Khẩn 
Cấp, Tiểu Bang không có ý định bắt buộc tiêm các loại vắc xin này dưới bất kỳ hình thức nào và nói chung không khuyến 
nghị bắt buộc tiêm các loại vắc xin này (hoặc bất kỳ vắc xin ngừa COVID-19 nào khác được phê duyệt thông qua EUA) 
cho nhân viên hoặc khách hàng. Lý do của khuyến nghị này bao gồm: 

 Sự phức tạp của các vấn đề pháp lý xung quanh việc bắt buộc tiêm vắc xin được phê duyệt thông qua EUA; 

 Sự khó khăn trong việc xác định cách thực hiện bắt buộc tiêm vắc xin được phê duyệt thông qua EUA khi vắc xin 
có thể không được phê duyệt hoặc được khuyến nghị cho mọi người; 

 Các thắc mắc về tính công bằng và rõ ràng trong việc bắt buộc tiêm vắc xin khi cả vắc xin ngừa COVID-19 Pfizer-
BioNTech và Moderna cũng như các vắc xin ngừa COVID-19 khác sẽ không được cung cấp cho toàn bộ người dân 
cùng lúc; và 

 Thực tế là Tiểu Bang New Hampshire không có và sẽ không thực hiện bất kỳ loại chứng nhận vắc xin thống nhất 
nào cho mục đích thực hiện loại lệnh bắt buộc này. 

 
Doanh nghiệp nên cân nhắc điều gì trước khi áp đặt bắt buộc tiêm vắc xin ngừa COVID-19? 
Nếu nhà tuyển dụng hoặc doanh nghiệp muốn bắt buộc tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (hoặc vắc xin ngừa 
COVID-19 đã được phê duyệt khác) cho khách hàng hoặc nhân viên, thì nhà tuyển dụng hoặc doanh nghiệp đó phải xem 
lại câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây. Ngoài ra, một số tổ chức có thể phải đối mặt với những trường hợp cụ thể không 
được xem xét ở đây. Nhà tuyển dụng và các tổ chức khác sẽ phải xem xét cẩn thận tất cả các tác động của việc bắt buộc 
tiêm vắc xin với cố vấn pháp lý của họ. Các câu trả lời dưới đây giả định rằng việc tiêm vắc xin chỉ được xem xét cung cấp 
cho nhân viên hoặc khách hàng thuộc các nhóm cá nhân được phê duyệt và khuyến nghị tiêm vắc xin và không áp dụng 
hạn chế hiện hành nào như một phần của quy trình phê duyệt EUA. 
 
Nhà tuyển dụng có thể yêu cầu nhân viên của mình tiêm vắc xin ngừa COVID-19 để đi làm không? 
Có. Nói chung, nhà tuyển dụng có quyền thực hiện chương trình tiêm vắc xin bắt buộc. Trên thực tế, nhà tuyển dụng, 
chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em, yêu cầu tiêm vắc xin ngừa cúm hàng 
năm. Tuy nhiên, các chương trình tiêm vắc xin bắt buộc do nhà tuyển dụng quản lý có thể yêu cầu các câu hỏi sàng lọc 
trước có liên quan đến công việc và phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Nhà tuyển dụng phải xem xét cẩn thận tất cả các 
tác động của việc tiêm vắc xin bắt buộc và tham vấn với cố vấn pháp lý của họ. Các chương trình tiêm vắc xin bắt buộc về 
bản chất phải không phân biệt đối xử và nhà tuyển dụng có thể cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên theo luật 
liên bang như Đạo Luật về Người Mỹ Tàn Tật (ADA), Đạo Luật Dân Quyền và các luật chống phân biệt đối xử khác của 
tiểu bang và liên bang. Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (EEOC), cơ quan thực thi luật liên bang về phân biệt đối xử, đã 
cung cấp hướng dẫn về các chương trình tiêm vắc xin tại nơi làm việc, bao gồm cả hướng dẫn cho vắc xin ngừa COVID-
19. Xem Những Điều Cần Biết về COVID-19 và ADA, Đạo Luật Phục Hồi và Các Luật Khác của EEO. Một số nhà tuyển dụng 
cũng có thể phải tính đến các yêu cầu thương lượng tập thể. 
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Khu học chánh có thể yêu cầu giáo viên tiêm vắc xin để đi làm không? 
Khu học chánh sẽ được xem như các Nhà tuyển dụng khác. Ngoài ra, các khu học chánh có thể phải xem xét các yêu cầu 
thương lượng tập thể. 
 
Doanh nghiệp có thể yêu cầu khách hàng xuất trình bằng chứng về việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 để mua hàng của 
doanh nghiệp đó không? 
Nói chung là có, miễn là thực hiện bất kỳ điều chỉnh bắt buộc nào theo ADA và doanh nghiệp tuân thủ mọi quy định hiện 
hành của Đạo luật Dân Quyền và bất kỳ luật chống phân biệt đối xử nào khác của tiểu bang và liên bang. Các doanh 
nghiệp phải xem xét cẩn thận tất cả các tác động của việc bắt buộc tiêm vắc xin và tham vấn với cố vấn pháp lý của họ. 
Tiểu bang New Hampshire không khuyến khích loại bắt buộc này và sẽ không thực hiện bất kỳ loại chứng nhận vắc xin 
thống nhất nào cho mục đích thực hiện loại bắt buộc này. 
 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ THÔNG TIN CHÍNH 

Chủ đề/Yêu cầu Liên hệ Điện thoại/Email 

 Thông Tin Chung về COVID 
www.nh.gov/covid19 

 

2-1-1 New Hampshire 1-866-444-4211 
TTY: 603-634-3388 

 Đăng Ký Tiêm Vắc Xin vaccines.nh.gov  
 
hoặc nếu không có 
quyền truy cập internet:  
 
2-1-1 New Hampshire 

 1-866-444-4211 
TTY: 603-634-3388 

 Các Câu Hỏi Chung về Vắc Xin 2-1-1 New Hampshire covidvaccine@dhhs.nh.gov  

 
Các Tài Nguyên Khác 

 Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC),  

 Tạp Chí Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ (JAMA)  

 Hợp Tác Truyền Thông Y Tế Công Cộng 

 Trang Thông Tin về Vắc Xin của Sở Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh (DHHS) New Hampshire 

 Các Giai Đoạn Tiêm Vắc Xin Ngừa COVID-19 của New Hampshire 

 Câu Hỏi Thường Gặp về Vắc Xin Ngừa COVID-19 của Sở Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh (DHHS) New Hampshire dành 
cho Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe và Đối Tác Sức Khỏe Cộng Đồng 

 

http://www.nh.gov/covid19
https://www.vaccines.nh.gov/
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2772138?guestAccessKey=0cf45c17-1ce0-42ee-a57b-5a342a421b5b&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=101620
https://publichealthcollaborative.org/faq/#vaccine-3
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/vaccination-planning.htm
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/vaccination-planning.htm
https://www.vaccines.nh.gov/
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/covid-19-hcp-vaccine-faq.pdf
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