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Tất cả học sinh đều hợp lệ để được chủng ngừa?
Không, chỉ những học sinh từ 16 tuổi trở lên mà sắp thi Tú tài (HSC) năm nay (hoặc hoàn 
tất Year 12 vào năm 2021), và theo học tại trường TAFE hoặc cư ngụ tại một trong những 
Khu vực Chính quyền Địa phương (LGA) cần quan tâm, là hợp lệ để nhận được chủng ngừa 
COVID-19 vào lúc này.
Các khu vực LGAs được chọn là Liverpool, Fairfield, Canterbury/Bankstown, Cumberland, 
Parramatta, Blacktown, Georges River và Campbelltown.

Tại sao các khu vực LGAs này được ưu tiên?
Có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong 8 khu vực LGAs đáng quan tâm nói trên. 

Khi nào thì học sinh HSC ở các khu vực LGAs khác sẽ được hợp lệ để 
chủng ngừa?
Chính phủ NSW sẽ loan báo thông tin thêm về việc mở rộng các chương trình chủng ngừa. 

Tôi sẽ đến cuộc hẹn chủng ngừa bằng cách nào?
Tất cả học sinh phải tự thu xếp phương tiện di chuyển để đến cuộc hẹn chủng ngừa. Nhà 
trường sẽ không cung cấp xe buýt.

Tại sao điều quan trọng là tôi cần đến cuộc hẹn đúng giờ?
Tất cả cuộc hẹn đã được thu xếp nhằm đảm chắc việc tiếp xúc tối thiểu với các trường và 
học sinh khác. Các cuộc hẹn chủng ngừa được xếp theo nhóm và việc dự hẹn như một 
nhóm trường riêng sẽ giúp nhận dạng mỗi học sinh để bạn có thể được chủng ngừa một 
cách khả dĩ nhanh chóng và suông sẻ.

Cha mẹ hoặc người chăm sóc của tôi có thể đến cuộc hẹn chủng ngừa 
với tôi không?
Số người hiện diện trong trung tâm chủng ngừa được giới hạn chặt chẽ, nhằm để đảm 
bảo sự an toàn và sức khỏe của tất cả học sinh và nhân viên. Phụ huynh và người chăm 
sóc sẽ không được phép vào Trung tâm Chủng ngừa với bạn trừ khi bạn cần trợ giúp đặc 
biệt. NSW Health đã thu xếp các nhân viên y tế và giám thị được phân công để trợ giúp học 
sinh trong tiến trình chủng ngừa. Nếu bạn cần trợ giúp đặc biệt hoặc có bất cứ quan ngại 
gì, vui lòng thảo luận với Hiệu trưởng để họ thu xếp kế hoạch phù hợp cho bạn.
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Tôi có thể dùng kết nối (link) này để đặt hẹn chủng ngừa cho thân nhân 
của tôi?
Không, các cuộc hẹn chủng ngừa này chỉ ưu tiên dành cho học sinh HSC và học sinh nào 
hoàn tất Year 12 trong năm 2021. Kết nối này không thể được chuyển nhượng và cũng 
không thể chia sẻ với bạn bè hoặc người trong gia đình. Việc hợp lệ chủng ngừa sẽ được 
xác nhận vào ngày hẹn chủng ngừa của bạn, và những ai không hợp lệ sẽ không được 
chủng ngừa. 

Thuốc chủng ngừa có an toàn cho tôi không?
Có, chủng ngừa là một trong các phương cách tốt nhất để bảo vệ bạn đối với COVID-19 và 
giảm thiểu việc lây lan siêu vi. Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Úc về Chủng ngừa (The Australian 
Technical Advisory Group on Immunisation - ATAGI) khuyến nghị thuốc chủng Pfizer 
(Comirnaty) là thuốc chủng nên dùng để phòng ngừa COVID-19 cho những người từ 12 
tuổi đến dưới 60 tuổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin ở đây.

Tôi có thể rời khu vực của mình để đi chủng ngừa?
Được, những người cư ngụ tại các khu vực Blacktown, Campbelltown, Canterbury-
Bankstown, Cumberland, Fairfield, Georges River, Liverpool hoặc Parramatta LGAs đều 
được phép rời nhà nếu có lý do chính đáng, kể cả lý do y tế hoặc để chăm sóc người nào, 
hoặc để đi chủng ngừa COVID-19.
Chính phủ NSW đã phát hành list of COVID-19 rules for affected LGAs (Danh sách luật lệ 
COVID-19 cho các khu vực LGAs bị ảnh hưởng).

Tôi có thể gọi điện thoại đến ai nếu tôi không thể đặt hẹn chủng ngừa, 
hoặc gặp khó khăn trong việc đặt hẹn?
Nếu cần được trợ giúp thêm trong việc đặt hẹn chủng ngừa, vui lòng liên lạc  
1800 57 11 55.

Thuốc chủng ngừa nào được cung cấp?
Bạn sẽ nhận được thuốc chủng COVID-19 Pfizer (Comirnaty) vì đây là thuốc chủng được 
khuyến nghị cho những người tuổi từ 12 – 18 tuổi. Bạn sẽ cần hai liều chủng ngừa, cách 
nhau 5 – 6 tuần. NSW Health sẽ thông báo về liều chủng ngừa thứ nhì của bạn.

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/covid-19-vaccination-program-for-16-to-39-year-olds
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/what-you-can-do-nsw/affected-area

