
Lộ trình Liều Tiêm Thứ Hai của 
Vắc-xin COVID-19

Quý vị đã được tiêm liều đầu tiên của vắc-xin COVID-19 rồi?

KHÔNG
Vui lòng sử dụng Cổng Xếp Lịch Vắc-xin để kiểm tra tư cách hợp lệ 

của quý vị và đăng ký tại vaccinate.oklahoma.gov để nhận liều 
tiêm đầu tiên. Sau khi tiêm liều đầu tiên, vui lòng làm theo các bước 

bên dưới để lập kế hoạch cho liều tiêm thứ hai.

CÓ
Đây là buổi hẹn cho liều tiêm thứ hai của quý vị. 

Hãy làm theo hướng dẫn đã được nhân viên cung 
cấp cho quý vị. Quý vị không cần xếp lịch hẹn 

mới hoặc đăng ký lại tại cổng thông tin.

KHÔNG
Quý vị đã sử dụng cổng thông tin để 

xếp lịch cho liều tiêm đầu tiên của mình?

CÓ
Nếu quý vị đã sử dụng cổng 

thông tin để đặt lịch cho liều tiêm 
đầu tiên, hãy sử dụng cổng thông 

tin để đặt lịch cho liều tiêm thứ 
hai. Sau khi đã tiêm liều đầu tiên, 
quý vị sẽ nhận được một email từ 
cổng thông tin có kèm theo liên 
kết để xếp lịch cho liều tiêm thứ 
hai. Hãy nhấn vào liên kết đó và 
tìm các phòng khám vắc-xin có 
tiêu đề “BOOSTER 2nd Dose.” 
Chọn ngày và giờ để nhận liều 

tiêm thứ hai.

CÓ, nhưng tôi không 
nhận được email:

Nếu quý vị đã sử dụng cổng thông tin 
để xếp lịch cho liều tiêm đầu tiên của 

mình, nhưng vẫn chưa nhận được 
email kèm liên kết để đặt lịch cho liều 
tiêm thứ hai, quý vị CÓ THỂ đăng ký 
lại thông qua cổng thông tin. Trước 

khi đăng ký lại, chúng tôi khuyên quý 
vị nên kiểm tra thư mục thư rác của 
mình để đảm bảo email xác nhận 

không nằm ở đó. Để đăng ký lại, quý 
vị sẽ cần sử dụng địa chỉ email mới 
hoặc các chi tiết bổ sung trong tên 
của quý vị (ví dụ: đánh vần tên đầy 
đủ, tên đệm hợp pháp của quý vị). 

Quý vị có thể đăng ký lại và thông báo 
quý vị đang cần liều tiêm thứ hai.

KHÔNG
Nếu quý vị không sử dụng cổng 

thông tin để đăng ký liều tiêm đầu 
tiên, quý vị vẫn CÓ THỂ sử dụng 
cổng để đăng ký cho liều tiêm thứ 

hai. Khi được hỏi, “Đây có phải là liều 
vắc-xin COVID-19 đầu tiên của quý vị 
không?”, hãy trả lời “Không” để thông 
báo quý vị đang cần liều tiêm thứ hai. 
Trong cổng thông tin, hãy chọn loại 
vắc-xin mà quý vị đã tiêm trong lần 
tiêm đầu tiên (Pfizer hoặc Moderna) 
để đảm bảo phòng khám vắc-xin có 
đúng liều thứ hai cho buổi hẹn của 

quý vị. (Quý vị có thể tìm thấy thông 
tin này trên thẻ tiêm chủng đã được 
cấp cho quý vị tại thời điểm được 

tiêm liều đầu tiên.) Thao tác này sẽ 
xếp lịch liều tiêm thứ hai cho quý vị.

KHÔNG, và tôi không 
thể sử dụng cổng 

thông tin:
Nếu quý vị không thể sử dụng cổng 
thông tin, quý vị có thể gọi đến số 

211 để cung cấp tên và số điện thoại 
của quý vị, và cho nhân viên biết quý 
vị cần gọi lại để xếp lịch cho liều tiêm 
thứ hai. Sở y tế quận của quý vị sẽ 

gọi lại trong vòng 7-10 ngày làm việc 
để sắp xếp buổi hẹn cho liều tiêm thứ 
hai của quý vị mà không dùng cổng 
thông tin xếp lịch. Chúng tôi đề nghị 
đây là phương án cuối cùng, vì lựa 

chọn này sẽ cần quý vị dành ra nhiều 
thời gian và kiên nhẫn hơn để hoàn 
thành việc xếp lịch cho buổi hẹn liều 

tiêm thứ hai.

CÓ
Quý vị đã nhận được hướng dẫn cho buổi hẹn 
thứ hai hoặc thẻ xếp lịch từ nhân viên tại lần 

tiêm đầu tiên?


