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Ngày 1 Tháng Ba, 2021    
 

VCH mở cửa các phòng chủng ngừa COVID-19 cho 
người cao niên và Thổ Dân hội đủ điều kiện vào ngày 

15 Tháng Ba 
 
Vancouver, BC - Vancouver Coastal Health (VCH) lấy làm vui mừng loan báo là các phòng 
chủng ngừa COVID-19 sẽ mở cửa cho người cao niên và Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, 
Métis và Inuit) hội đủ điều kiện vào ngày Thứ Hai, 15 Tháng Ba, 2021. Người từ 80 tuổi trở lên, 
và Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và Inuit) từ 65 tuổi trở lên sẽ hội đủ điều kiện được 
chủng ngừa trong Giai Đoạn 2 của Kế Hoạch Chủng Ngừa COVID-19 của B.C.  
 
VCH sẽ có địa điểm chủng ngừa trên khắp Vancouver, Richmond và các cộng đồng Đô Thị và 
Nông Thôn vùng duyên hải. Hầu hết các phòng chủng ngừa sẽ mở cửa bảy ngày một tuần, từ 9 
giờ sáng đến 5 giờ chiều và cũng có thể hẹn buổi tối. Cũng có lập các địa điểm dành riêng cho 
Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và Inuit), để cung cấp các dịch vụ an toàn về văn hóa, và 
có các kế hoạch nghi lễ.  
 
Đường dây điện thoại xin hẹn miễn phí sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày Thứ Hai, 8 Tháng Ba từ 
7 giờ sáng đến 7 giờ tối, bảy ngày một tuần. Những người từ 80 tuổi trở lên, và Thổ Dân (Các 
Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và Inuit) từ 65 tuổi trở lên, có thể xin hẹn theo nhóm tuổi bằng cách gọi 
số 1-877-587-5767.  
 
Để giúp cho càng nhiều người cao niên và Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và Inuit) hội 
đủ điều kiện chủng ngừa càng tốt, VCH mời những người thuộc các nhóm tuổi sau đây gọi cho 
đường dây điện thoại xin hẹn theo những ngày nêu dưới đây:   
 

Richmond, Vancouver, North Vancouver và West Vancouver 
 
Bắt đầu gọi từ ngày 8 Tháng Ba: (Chủng ngừa bắt đầu từ 15 Tháng Ba) 
Ngày Sinh vào hoặc trước năm 1931 (người cao niên từ 90 tuổi trở lên); Ngày Sinh 
vào hoặc trước năm 1956 cho Thổ Dân cao niên (65 tuổi trở lên) 
 
Bắt đầu gọi từ ngày 15 Tháng Ba: (Chủng ngừa bắt đầu từ 22 Tháng Ba) 
Ngày Sinh vào hoặc trước năm 1936 (người cao niên từ 85 tuổi trở lên); Ngày Sinh 
vào hoặc trước năm 1956 cho Thổ Dân cao niên (65 tuổi trở lên) 
 
Bắt đầu gọi từ ngày 22 Tháng Ba: (Chủng ngừa bắt đầu từ 29 Tháng Ba) 
Ngày Sinh vào hoặc trước năm 1941 (người cao niên từ 80 tuổi trở lên); Ngày Sinh 
vào hoặc trước năm 1956 cho Thổ Dân cao niên (65 tuổi trở lên) 
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Sunshine Coast, Powell River, Whistler, Squamish và Pemberton 
Bắt đầu gọi từ ngày 8 Tháng Ba: (Chủng ngừa bắt đầu từ 15 Tháng Ba) 
Ngày Sinh vào hoặc trước năm 1941 (người cao niên từ 80 tuổi trở lên); Ngày Sinh 
vào hoặc trước năm 1956 cho Thổ Dân cao niên (65 tuổi trở lên) 

 
Trước khi gọi cho đường dây điện thoại này, cư dân nên chuẩn bị sẵn giấy bút, số sức khỏe cá 
nhân của họ, tên họ, ngày sinh, số bưu mã và số điện thoại.  
 
Để tham khảo, dưới đây là các chi tiết liên lạc quan trọng liên quan đến thuốc chủng ngừa 
COVID-19. 
 

● Nếu quý vị hội đủ điều kiện xin hẹn chủng ngừa tại VCH: gọi số 1-877-587-5767. Đường 
dây miễn phí này chỉ để xin hẹn chủng ngừa. 

● Nếu quý vị có thắc mắc về bệnh lý: hãy nói chuyện trước với bác sĩ gia đình hoặc y tá 
cao cấp, hoặc gọi số 811 để được y tá cố vấn trước khi xin hẹn chủng ngừa. 

● Nếu có thắc mắc về thuốc chủng ngừa COVID-19, gọi số 1-888-COVID19 
(1.888.268.4319) hoặc đến gov.bc.ca/covid19. 

● Muốn biết chi tiết về những phòng chủng ngừa của VCH: vch.ca. 
 
VCH kêu gọi người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm và các cơ quan dịch vụ xã hội trợ giúp tìm 
đến những người cao niên hội đủ điều kiện trong cộng đồng. Xin loan tin về chủng ngừa 
COVID-19 này cho những người từ 80 tuổi trở lên, hoặc Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis 
và Inuit) từ 65 tuổi trở lên, để giúp họ hoạch định sớm về thời điểm mở đường dây xin hẹn, tùy 
theo nhóm tuổi.  
 
Vancouver Coastal Health có trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc trong bệnh viện và dài 
hạn trị giá $4.1 tỷ cho hơn một triệu người trong các cộng đồng gồm Richmond, Vancouver, 
North Shore, Sunshine Coast, hành lang Sea to Sky, Powell River, Bella Bella và Bella Coola. 
VCH cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên khoa và các dịch vụ khác cho mọi người trong 
khắp B.C., và là trung tâm giáo dục và khảo cứu về chăm sóc sức khỏe của tỉnh bang. 
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LIÊN LẠC: 
Celso Pereira 
Trưởng Phòng Sự Vụ Công 
Vancouver Coastal Health 
số di động     604 790 4763  
e-mail      celso.pereira@vch.ca 
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