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Đối Phó với COVID-19
Nguồngiúp các hội đoàn tiếp cận với cộngđồngvề thuốc chích
ngừa coronavirus

Các hội đoàn trong cộng đồng là chuyên viên về tiếp cận
và hướng dẫn cộng đồng. Từ chỉ dẫn các gia đình có lợi
tức thấp qua tiến trình mua căn nhà đầu tiên cho họ đến
giúp các cựu quân nhân hiểu và dùng các phúc lợi có sẵn
cho họ, các nhà hướng dẫn cộng đồng tăng cường sức
mạnh khu phố và cải thiện đời sống cho những người và
gia đình họ phục vụ.

Khi khủng hoảng COVID-19 tấn công vào đầu năm 2020,
nhiều hội đoàn trong cộng đồng phải xoay hướng nỗ lực
của họ sang giúp các thân chủ sống sót với đại dịch –
đúng nghĩa cả hai điều, từ hướng dẫn bảo vệ sức khỏe và
tài chánh bằng cách hướng dẫn các cộng đồng về các loại
chương trình trợ giúp kinh tế có sẵn để giúp họ sống còn.

Tuy thuốc chích ngừa có sẵn mang đến niềm hy vọng có
được đời sống bình thường trở lại, nhưng tính từ tháng
bảy 2021 vẫn còn có khoảng một nửa số người trưởng
thành ở Hoa Kỳ chưa chích ngừa. Kiếm đủ người chích
ngừa để đạt đến miễn dịch cộng đồng là điều trọng yếu
để giảm thiểu bệnh tật và thiệt mạng liên hệ đến coron‐
avirus, nhất là người già, người có kháng thể yếu và các
dân số dễ bị nhiễm khác. Các hội đoàn trong cộng đồng,
một lần nữa, rất cần thiết đối với nỗ lực đưa các cộng
đồng của chúng ta từ “sống sót”qua “thăng tiến.”

Các công cụ sau đây và tin tức từ các nguồn đáng tin cậy
sẽ giúp quý vị khuyến khích và thông tin liên lạc với các
cộng đồng của quý vị về thuốc chích ngừa COVID-19.

Tập Sách Công Cụ Cho Các Hội ĐoànTrong Cộng
Đồng vềThuốc Chích Ngừa COVID-19: Hướng Dẫn
QuanTrọng Cho Cộng Đồng vềThuốc Chính Ngừa
COVID-19
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Dịch CDC (U.S.
Centers for Disease Control and Prevention)

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html

Cơ quan y tế công cộng của chúng ta đã soạn thảo tập
sách công cụ này cho nhân viên của các hội đoàn phục vụ
cộng đồng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Tập sách được
thiết kế để giúp tổ chức của quý vị chia sẻ tin tức rõ ràng
và chính xác để hướng dẫn các thành viên trong cộng
đồng về thuốc chích ngừa COVID-19, gia tăng ý thức về
các lợi ích của thuốc chích ngừa, và nêu lên các câu hỏi
phổ thông cũng như quan tâm. Tập sách bao gồm đủmọi
công cụ cho từng áp dụng khác nhau, bao gồm các thông
điệp quan trọng thích hợp để phản ánh cộng đồng của
quý vị, các bản tin xác thật, bích chương, mẫu thơ/email,
thuyết trình bằng PowerPoint, thông điệp cho mạng xã

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
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hội, các bài viết trong trang cá nhân (blogs), nội dung tin
thư, hình ảnh hướng dẫn, bản tin xác thật về COVID-19, và
ngay cả truyện ảnh và nhãn dán in ra được. (Quý vị cũng
nên xem“Các Nguồn Tài Liệu về Thuốc Chích Ngừa
COVID-19 Cho Hội Đoàn Trong Cộng Đồng,”đây là các
nguồn tài liệu do CDC thâu thập, nhiều tài liệu nhắm vào
các khu vực cụ thể và thành phần khán giả: https://
www.cdcfoundation.org/CBOVaccineResources.)

Các Lợi Ích Khi Chích Ngừa COVID-19
CDC

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.
html

Cũng từ CDC, danh sách các lợi ích khi chích ngừa COVID
liệt kê mọi thứ, từ thuốc chích ngừa an toàn và hiệu
nghiệm trong việc phòng ngừa các bệnh tật và thiệt
mạng liên hệ đến COVID, đến trong tương lai đời sống sẽ
trở lại bình thường cho chúng ta giống như trước đại
dịch.

ChúngTa LàmĐược: Vận Động Hướng Dẫn Công
Chúng về thuốc chích ngừa COVID-19:
Bộ Sức Khỏe và Dân Sinh Hoa Kỳ (U.S. Department of
Health and Human Services)

https://wecandothis.hhs.gov/

Cuộc vận động kêu gọi càng nhiều người ở Mỹ chích
ngừa càng tốt cho đến ngày 4 tháng 7 đưa ra nhiều công
cụ khác nhau, bao gồm trữ liệu của quận hạt về số người
ngần ngại chích ngừa, và các chỉ dẫn miễn phí, quảng
cáo, các thông điệp cho mạng xã hội và các tài liệu tiếp
cận đến các cộng đồng đa dạng. Quý vị nên ghi tên tham
gia vào Tập Thể Cộng Đồng chống COVID-19 (https://wecan‐
dothis.hhs.gov/covidcommunitycorps), nghĩa là quý vị sẽ nhận được
tin tức chính xác, kịp thời để giúp gầy dựng sự vững tin
trong cộng đồng của quý vị.

Ngần Ngại về Thuốc Chích Ngừa COVID-19: 12
Điều QuýVị Cần Nên Biết
Viện Nghiên Cứu Y Khoa Johns Hopkins

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/
covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know

Giám đốc của đại học nghiên cứu y khoa danh tiếng
chuyên về tiểu đường, các bệnh về tim và các mẫu bệnh
dịch trong các cộng đồng, chia sẻ 12 điều xác thật và thấu
đáo về chích ngừa có ý nghĩa cho quý vị và gia đình.

COVID-19 Tập Sách Công Cụ ChốngTin Đầu Độc
U.S. Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA)

https://www.cisa.gov/covid-19-disinformation-toolkit

Công cụ được thiết kế để giúp các viên chức trong chính
phủ tiểu bang, địa phương, lãnh thổ bộ lạc cảnh giác cho
người dân các giả thuyết sai lệch, đầu độc và thuyết âm
mưu xuất hiện trên mạng điện toán liên hệ đến COVID-19
nguyên thủy, tầmmức, phản ứng của chính phủ, phòng
ngừa và chữa trị. Các công cụ bao gồm các đề tài được
trình bày, các câu hỏi và trả lời phổ thông, họa đồ tiếp cận
và bích chương giúp quảng bá sự cảnh giác.

Công Cụ GiúpVữngTin vàoThuốc Chích Ngừa
COVID-19
Kaiser Permanente

https://about.kaiserpermanente.org/content/dam/kp/mykp/documents/
instructions/covid-19-vaccine-confidence-toolkit.pdf

Công cụ hướng dẫn của Bệnh Viện Kaiser Permanente về
nhận ra và nêu lên các rào cản đối với sự vững tin về thuốc
chích ngừa. Các hội đoàn có thể dùng khuôn khổ này để
biết các lãnh vực của cơ hội và chọn tham gia vào bất kỳ
các kế sách kết hợp trong đó, để tăng cường các chương
trình chích ngừa và gầy dựng sự vững tin trong cộng
đồng về thuốc chích ngừa COVID-19. Công cụ phân loại
“Các cá tính tự tin vào thuốc chích ngừa”khác nhau
(Người ngần ngại chích, Người Hỗ Trợ có Ý Thức, Quan
TâmTrong Hoài Nghi, v.v.) và các đề nghị nhắm vào“Các
Người Đưa Tin Đáng Tin Cậy” (như nhân viên của hội
đoàn) có thể dùng để tăng tốc độ và mức độ chích ngừa
trong các nhóm.
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Giới ThiệuVề Consumer Action
www.consumer-action.org

Qua hướng dẫn và bênh vực, Cơ Quan Consumer
Action tranh đấu cho người tiêu thụ có các quyền
lợi và chính sách vững mạnh mà nó hỗ trợ công
bằng và tài chánh thịnh vượng cho người tiêu
thụ thấp cổ bé họng trên toàn quốc.
Trợ giúp và tư vấn cho người tiêu thụ: Gởi thơ
khiếu nại của quý vị đến: https://complaints.consumer-
action.org/forms/english-form hay 415-777-9635.
Đường dây khẩn của chúng tôi nhận các cuộc gọi
bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Anh và tiếng Tây Ban
Nha.

© Consumer Action 2021

Giới Thiệu về ấn bản này
Cẩm nang này do Dự Án Hướng Dẫn COVID-19
của Cơ Quan Consumer Action biên soạn. Tài trợ
bởi AT&T.

Các NguồnTài Liệu về Thuốc Chích Ngừa
COVID-19
Hiệp Hội Sức Khỏe Nông Thôn Toàn Quốc NRHA (National
Rural Health Association)

https://www.ruralhealthweb.org/programs/covid-19-pandemic/covid-19-
vaccine-resources

Hiểu biết rằng có nhiều vấn đề và quan điểm cụ thể mà
những người mang trọng trách phải đối diện khi thực
hiện tiếp cận và hướng dẫn các cộng đồng ở nông thôn
về thuốc chích ngừa, Hiệp Hội Sức Khỏe Nông Thôn Toàn
Quốc cho ra một tập sách công cụ rộng lớn, bao gồm
cách khai mào cuộc đối thoại và các thông báo công cộng
được khai triển bởi sự hợp lực của các cơ quan COVID Col‐
laborative, Health Action Alliance, và Ad Council, cũng
như các đường dẫn đến các nguồn tài liệu cho những
người đưa tin cụ thể khả tín, bao gồm các nhà lãnh đạo
tinh thần và các nhà lãnh đạo canh nông. Một số tài liệu
có thể cho kết hợp huy hiệu với huy hiệu của hội đoàn
quý vị. Nếu hội của quý vị đã xuất bản các nguồn tài liệu
liên quan đến thuốc chích ngừa COVID-19 cho vùng nông
thôn và quý vị muốn cho thêm vào tập sách công cụ, vui
lòng liên lạc với NRHA tại editor@nrharural.org để yêu cầu bao
gồm tài liệu này.

To Lớn Hơn COVID: Đối Thoại
Quỹ Gia Đình Kaiser

https://www.greaterthancovid.org/

Một loạt các cuốn video với các câu hỏi và trả lời ngắn,

các bác sĩ, y tá và người cổ động Châu Mỹ La Tinhs (https://
www.greaterthancovid.org/theconversation/latinx-community/) và các bác
sĩ, y tá và nhà nghiên cứu da đen (https://www.greaterthancovid.
org/theconversation/) cung cấp các tin xác thật và bác bỏ tin sai
lệch về thuốc chích ngừa COVID-19. Tất cả đề tài có sẵn và
miễn phí cũng như được thiết kế để chia sẻ lên mạng xã
hội. Các cuốn video cũng có thể được cài đặt trong trang
mạng của quý vị từ YouTube.

5 Kế Sách Gởi Thông Điệp CóTầmẢnh Hưởng Để
Khuyến Khích Đi Chích Ngừa COVID-19
Viện Nghiên& Huấn Luyện JSI, Inc.

https://www.jsi.com/5-effective-messaging-strategies-to-encourage-covid-19-
vaccination/

JSI là công ty cố vấn và nghiên cứu hệ thống sức khỏe và
y tế công cộng, chia sẻ nămmẹo để giúp quý vị truyền
đạt thông điệp có hiệu quả về các thuốc chích ngừa trong
cộng đồng (viếng trang mạng để biết thêm về mỗi mẹo):

■ Chú trọng vào chấp nhận chích ngừa thay vì ngần
ngại chích ngừa.

■ Bác bỏ các tin sai lầm về thuốc chích ngừa COVID-19

■ Dùng các câu truyện cá nhân và nhân chứng để
động lực những người khác đi chích ngừa.

■ Nói về các phản ứng phụ trong nội dung đầy đủ.

■ Nói với bạn bè và gia đình của quý vị về đề tài đi
chích ngừa.

Để được cố vấn thêm cách đối thoại có hiệu quả về thuốc
chích ngừa COVID-19 và vượt qua sự ngần ngại về thuốc
chích ngừa, quý vị tìm trên mạng điện toán câu“cách đối
thoại với ai về thuốc chích ngừa COVID,”hay tương tự như
vậy.

Đọc bài: Phân Biệt giữa tin xác thật và hư cấu về vac‐
cine (https://www.consumer-action.org/vietnamese/articles/Vaccine_Disin‐
formation_vn) để biết thêm về cách vượt qua các chống đối
để chích ngừa, giải thích lý do người ta cần nên chích
ngừa, nhận ra và phân biệt tin sai lầm và đầu độc về thuốc
chích ngừa cũng như đi chích ngừa.
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