CHÚNG TÔI CÓ THỂ MANG ĐẾN CHO QUÝ VỊ!

TIÊM VẮC-XIN COVID
TẠI NHÀ QUÝ VỊ.
TIÊM VẮC-XIN MIỄN PHÍ
Nếu quý vị không thể ra khỏi nhà vì bất kỳ lý do gì và muốn tiêm vắc-xin,
chỉ cần gọi cho chúng tôi.
ĐỂ ĐƯỢC ĐƯA VÀO HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN TẠI NHÀ

GỌI SỐ

1-855-453-0774
Giờ làm việc của Tổng Đài là Thứ Hai – Thứ Bảy
8 giờ sáng đến 8 giờ tối và Chủ Nhật
12 giờ trưa đến 8 giờ tối

TRUY CẬP

ldh.la.gov/inhomeshots

Nếu quý vị muốn nói chuyện với một người nào đó bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc
tiếng Việt, quý vị có thể yêu cầu dịch vụ thông dịch khi gọi đến số miễn cước.
Nếu quý vị bị Khiếm Thính, Khiếm Thính và Khiếm Thị hoặc nặng tai và muốn
được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Louisiana Commission for the Deaf.
Liên hệ
Trung Tâm Dịch Vụ Khu Vực LCD

Điện Thoại
800-256-1523

Cuộc Gọi Video
225-228-1203

Trong vòng một tuần sau khi được thêm vào hệ thống đăng ký, quý vị sẽ nhận được
điện thoại của một đơn vị tiêm vắc-xin lưu động để lên lịch hẹn tiêm vắc-xin tại nhà.
Một chuyên gia chăm sóc sức khỏe có chuyên môn sẽ tiến hành tiêm vắc xin theo cùng
các thủ tục được sử dụng trong cơ sở chăm sóc sức khỏe. Quý vị sẽ được cung cấp thông
tin về các tác dụng phụ, cách theo dõi và khi nào quý vị sẽ được tiêm liều thứ hai, nếu cần.

5

tuổi trở lên

Tất cả những ai 5 tuổi trở lên có thể được tiêm vắc-xin cùng lúc.
Khi gọi điện đặt lịch hẹn, hãy nhớ cho đơn vị tiêm vắc-xin lưu
động biết số lượng thành viên hộ gia đình và/hoặc người chăm
sóc cần tiêm-vắc-xin.

