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Sở Y Tế Houston
Vắc-xin COVID-19
Bộ Công Cụ Trusted Voices
Tổng quan:

Bộ công cụ này đóng vai trò như hướng dẫn cho hoạt động tiếp
ngoại liên quan đến COVID-19 và thông tin tổng quát về chiến dịch
Take Your Best Shot của Sở Y Tế Houston. Bộ công cụ này gồm
có các thông điệp quan trọng, thông tin nhanh, nội dung mẫu cho
truyền thông xã hội, URL liên quan, và các hashtag cho quý vị sử
dụng.
Các vắc-xin là an toàn và hiệu quả, nhưng chúng tôi hiểu rằng các
yếu tố lịch sử và văn hóa có thể dẫn đến sự do dự, nhất là ở các
cộng đồng thiểu số.

Vai Trò Của Quý Vị: Các cộng đồng có nguy cơ của chúng ta đang trông vào quý vị và
tin tưởng lời nói của quý vị, biến quý vị thành người đưa tin hoàn
hảo để chia sẻ thông tin liên quan, trung thực, cứu mạng về vắc-xin.
Những tiếng nói đáng tin cậy (trusted voices) trong cộng đồng
chúng ta là nguồn lực hiệu quả nhất để chống lại thông tin sai lạc,
tin đồn, và thuyết âm mưu.
Liên lạc qua truyền miệng, truyền thông xã hội, email, điện thoại,
hoặc bất kỳ cách nào khác. Tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ khoa
học và sự ủng hộ của quý vị đối với vắc-xin.
Chúng tôi hy vọng rằng với tư cách người có tiếng nói đáng tin cậy
trong cộng đồng của mình, quý vị sẽ hỗ trợ phổ biến thông tin căn
cứ theo sự thực về vắc-xin COVID-19 và khuyến khích tất cả mọi
người Take Your Best Shot (tiêm vắc-xin) để chấm dứt đại dịch.
Thời gian:

Ngay lập tức cho đến khi quý vị nhận được một bộ công cụ cập nhật

Tagline:

Take Your Best Shot chống COVID-19.

Artwork Số:

Truy cập HoustonEmergency.org/covid19 để tải về hình ảnh đồ họa
miễn phí bằng một số ngôn ngữ.
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Thông Điệp Quan Trọng
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vắc-xin COVID-19 là chìa khóa giúp chúng ta trở lại cuộc sống bình thường.
Vắc-xin bảo vệ quý vị và những người xung quanh bằng cách giảm đáng kể nguy
cơ mắc, lây truyền COVID-19 và bị ốm nặng do bệnh này.
Những người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể tiếp tục các hoạt động mà họ đã
ngừng lại trong thời gian diễn ra đại dịch.
Những người chưa được tiêm chủng đầy đủ cần tiếp tục đeo khẩu trang và thực
hiện giãn cách tại nơi công cộng.
Những người thuộc các chủng tộc và sắc tộc khác nhau đã dùng thử vắc-xin trong các
cuộc thử nghiệm lâm sàng lớn để chứng minh rằng chúng là an toàn và có hiệu quả cao.
Người ta không thể mắc COVID-19 từ vắc-xin mặc dù các triệu chứng tạm thời như sốt,
mệt mỏi, và nhức đầu là bình thường và là dấu hiệu cho thấy vắc-xin có tác dụng.
Mọi người đều nên tiêm chủng dù họ đã từng mắc COVID-19 hay chưa.
Vắc-xin Pfizer và Moderna cần phải được tiêm hai liều mới đạt được hiệu quả bảo vệ
tối đa, vì vậy mọi người cần tiêm liều vắc-xin thứ hai cùng loại sau ba đến sáu tuần
(đối với vắc-xin Pfizer) hoặc bốn đến sáu tuần (đối với vắc-xin Moderna) sau khi tiêm
liều đầu tiên. Vắc-xin Johnson & Johnson chỉ cần tiêm một liều.
Vắc-xin được tiêm miễn phí và quý vị không cần xuất trình giấy tờ chứng minh
tình trạng cư trú, tư cách công dân hay bảo hiểm.
Các cơ sở tiêm vắc-xin thuộc Medical SME luôn sẵn sàng phục vụ quý vị mà
không cần đặt lịch hẹn trước. Các cơ sở này nằm ở khắp thành phố.
Hãy truy cập HoustonEmergency.org/covid19 hoặc gọi số 832-393-4220 để tìm
cơ sở tiêm vắc-xin có liên kết với HHD.
Người khuyết tật có thể gọi số 832-393-5500 để được hỗ trợ, bao gồm phương
tiện đưa đón.
Dịch vụ đưa đón miễn phí được cung cấp thông qua Uber và Lyft.

Các Trang Web Hữu Ích






houstonemergency.org/covid-19-vaccines
houstonemergency.org/covid19
houstontx.gov/health
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
dshs.state.tx.us/coronavirus/

Hashtag
•

#TakeYourBestShot, #BetterTogether, #StopTheSpread
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Các Thông Điệp & Hình Ảnh Mẫu Cho Truyền Thông Xã Hội
CÁC BÀI ĐĂNG CHUNG CHUNG:
Facebook, Instagram

1. Dễ hơn bao giờ hết! Các cơ sở tiêm vắc-xin #COVID19 của chúng tôi hiện nay đã
chấp nhận người không có hẹn. Chúng tôi cũng kéo dài giờ làm việc ở một số cơ
sở. Hãy truy cập HoustonEmergency.org/covid19 hoặc gọi số 832-393-4301 hoặc
832-393-4220 để tìm một cơ sở tiêm vắc-xin gần quý vị. #TakeYourBestShot để
trở lại cuộc sống bình thường bằng cách tiêm vắc-xin sớm nhất có thể.
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
2. Với các cơ sở trên khắp #Houston chấp nhận người không có hẹn (hoặc có hẹn),
việc tiêm vắc-xin #COVID19 đã trở nên dễ hơn bao giờ hết! Hãy truy cập
HoustonEmergency.org hoặc gọi số 832-393-4301 hoặc 832-393-4220 để tìm một
cơ sở gần quý vị. #TakeYourBestShot để trở lại cuộc sống bình thường bằng
cách tiêm vắc-xin. http://bit.ly/HHDcovidVAXX
Twitter (Các bài đăng này đáp ứng giới hạn ký tự ngắn hơn của Twitter nhưng cũng
có thể được sử dụng trên Facebook và Instagram.)
1. Dễ hơn bao giờ hết! Các cơ sở tiêm vắc-xin #COVID19 của chúng tôi hiện nay đã
chấp nhận người không có hẹn. Chúng tôi cũng kéo dài giờ làm việc ở một số cơ
sở. Hãy truy cập HoustonEmergency.org/covid19 hoặc gọi số 832-393-4301 hoặc
832-393-4220 để tìm một cơ sở gần quý vị. #TakeYourBestShot để trở lại cuộc
sống bình thường bằng cách tiêm vắc-xin ngay khi có thể.
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
2. Tiêm vắc-xin COVID19 là miễn phí và đóng vai trò quan trọng để trở lại cuộc sống
bình thường của chúng ta. #TakeYourBestShot bằng cách tiêm vắc-xin tại một
trong các cơ sở của chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng chấp nhận
người không có hẹn. Hãy truy cập HoustonEmergency.org/COVID19 hoặc gọi số
832-393-4220 để tìm một cơ sở gần quý vị. http://bit.ly/HHDcovidVAXX
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SỰ AN TOÀN CỦA VẮC-XIN:
Facebook, Instagram

1. Các vắc-xin #COVID19 được phê duyệt Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp sau quy
trình xét duyệt nghiêm ngặt của FDA dựa trên bằng chứng khoa học về sự an toàn
và hiệu quả, thu thập được thông qua các thử nghiệm lâm sàng lớn. Hãy bảo vệ
bản thân, những người thân yêu, và cộng đồng của quý vị và #TakeYourBestShot
càng sớm càng tốt. #BetterTogether http://bit.ly/HHDcovidVAXX
2. Quý vị không thể mắc COVID-19 từ vắc-xin. Việc có những triệu chứng như sốt
sau khi tiêm vắc-xin là bình thường và là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch của một
người đang học cách chống lại virut. #TakeYourBestShot bằng cách tiêm vắc-xin
càng sớm càng tốt. #BetterTogether cho quý vị. http://bit.ly/HHDcovidVAXX
3. Các vắc-xin #COVID19 không ảnh hưởng hay tương tác với DNA của chúng ta
dưới bất kỳ hình thức nào. mRNA không bao giờ đi vào nhân của tế bào, là nơi
lưu giữ DNA (di truyền chất). Tế bào phân hủy và loại bỏ mRNA ngay sau khi nó
được hoàn tất dùng các chỉ thị. #TakeYourBestShot bằng cách tiêm vắc-xin càng
sớm càng tốt. http://bit.ly/HHDcovidVAXX
Twitter (Các bài đăng này đáp ứng giới hạn ký tự ngắn hơn của Twitter nhưng cũng
có thể được sử dụng trên Facebook và Instagram.)
1. Các vắc-xin #COVID19 được phê duyệt Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp sau quy
trình xét duyệt nghiêm ngặt của FDA dựa trên bằng chứng khoa học về sự an
toàn và hiệu quả, thu thập được thông qua các thử nghiệm lâm sàng lớn.
#TakeYourBestShot càng sớm càng tốt. #BetterTogether
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
2. Quý vị không thể mắc COVID-19 từ vắc-xin. Các triệu chứng như sốt là bình
thường và là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch của quý vị đang học cách chống lại
virut. #TakeYourBestShot bằng cách tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt.
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
3. Các vắc-xin #COVID19 không ảnh hưởng đến DNA của chúng ta. mRNA không
bao giờ đi vào nhân của tế bào và các tế bào của chúng ta loại bỏ nó ngay khi nó
được hoàn tất dùng các chỉ thị. #TakeYourBestShot bằng cách tiêm vắc-xin ngay
khi có thể. http://bit.ly/HHDcovidVAXX
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CÁC CỘNG ĐỒNG THIỂU SỐ:
Facebook, Instagram
1. Đại dịch này tiếp tục làm thay đổi hàng triệu sinh mạng, ảnh hưởng đến một số
cộng đồng nhiều hơn so với số khác. Điều đó làm cho chúng ta cam kết hơn nữa
trong việc bảo vệ bản thân và người thân yêu của mình. #TakeYourBestShot
bằng cách tiêm vắc-xin #COVID19 càng sớm càng tốt. #BetterTogether
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
2. Một số người dân Houston có thể do dự trong việc tiêm vắc-xin COVID-19, và
điều đó không có vấn đề gì. Hãy nhận thức những yếu tố lịch sử và văn hóa đằng
sau những quan ngại đó. Bảo vệ cộng đồng của quý vị và giải thích tại sao những
lợi ích của việc tiêm vắc-xin lại lớn hơn nỗi sợ của quý vị. #TakeYourBestShot
bằng cách tiêm vắc-xin #COVID19 VÀ khuyến khích mạng lưới của quý vị tiêm
vắc-xin ngay khi có thể. http://bit.ly/HHDcovidVAXX
Twitter (Các bài đăng này đáp ứng giới hạn ký tự ngắn hơn của Twitter nhưng
cũng có thể được sử dụng trên Facebook và Instagram.)
1.

Đại dịch này đang ảnh hưởng đến một số cộng đồng nhiều hơn so với số khác.
Điều đó làm cho chúng ta cam kết hơn nữa trong việc bảo vệ bản thân và người
thân yêu của mình. #TakeYourBestShot bằng cách tiêm vắc-xin #COVID19
#BetterTogether http://bit.ly/HHDcovidVAXX

2.

Một số người có thể do dự trong việc tiêm vắc-xin #COVID19, và điều đó không
có vấn đề gì. Hãy giải đáp các quan ngại và giải thích tại sao những lợi ích của
vắc-xin lại lớn hơn nỗi sợ. Khuyến khích mạng lưới của quý vị
#TakeYourBestShot bằng cách tiêm vắc-xin #COVID19
http://bit.ly/HHDcovidVAXX
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