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Chủng ngừa COVID-19 cho người cao niên từ 80 
tuổi trở lên và Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, 
Métis, Inuit) cao niên từ 65 tuổi trở lên 
 
Thông tin cho các thành phần hợp tác trong cộng đồng 
 
1 Tháng Ba, 2021 

 
 

Thuốc chủng COVID-19 cứu được sinh mạng, giúp mọi người được khỏe mạnh và góp 
phần kềm chế cơn đại dịch toàn cầu này. Tất cả những người được đề nghị chủng 
ngừa tại B.C. sẽ có cơ hội được chủng ngừa đến trễ nhất là cuối năm 2021.  
 
Hiện giờ chúng ta đang ở Giai Đoạn 2 của chương trình chủng ngừa tại B.C., và người 
cao niên từ 80 tuổi trở lên và Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và Inuit) cao niên 
từ 65 tuổi trở lên hội đủ điều kiện được chủng liều thuốc ngừa COVID-19 đầu tiên.  
 
Đường dây điện thoại hẹn chủng ngừa của VCH 
 
Những phòng chủng ngừa COVID-19 sẽ mở cửa cho người cao niên trong các cộng 
đồng VCH vào ngày Thứ Hai, 15 Tháng Ba. Người cao niên được mời xin hẹn ngày 
theo từng nhóm tuổi, bắt đầu từ ngày 8 Tháng Ba. 
 
Để giúp cho càng nhiều cư dân hội đủ điều kiện chủng ngừa càng tốt, cư dân sống 
trong các cộng đồng sau đây được mời gọi cho đường dây điện thoại xin hẹn tại số 1-
877-587-5767 như sau:   
 
Người cao niên tại Richmond, Vancouver, North Vancouver và West Vancouver 
 

● Người cao niên từ 90 tuổi trở lên, và Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và 
Inuit) cao niên từ 65 tuổi trở lên: Bắt Đầu từ Thứ Hai, 8 Tháng Ba 
 

● Người cao niên từ 85 tuổi trở lên, và Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và 
Inuit) cao niên từ 65 tuổi trở lên: Bắt Đầu từ Thứ Hai, 15 Tháng Ba 

 
● Người cao niên từ 80 tuổi trở lên, và Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và 

Inuit) cao niên từ 65 tuổi trở lên: Bắt Đầu từ Thứ Hai, 22 Tháng Ba 
  
 



  
 

Vietnamese 

Người cao niên tại Sunshine Coast, Powell River, Whistler, Squamish và 
Pemberton 

 
● Người cao niên từ 80 tuổi trở lên, và Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và 

Inuit) cao niên từ 65 tuổi trở lên: Bắt Đầu từ Thứ Hai, 8 Tháng Ba 
 
Cách chuẩn bị trước khi gọi điện thoại 
 
Trước khi gọi cho đường dây 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.  
 
VCH khuyến cáo cư dân là dịch vụ này là để hẹn chủng ngừa liều đầu tiên, và chỉ dành 
cho người từ 80 tuổi trở lên, và Thổ Dân (Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và Inuit) cao niên 
từ 65 tuổi trở lên vào lúc này.  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Xin hẹn:  Gọi cho đường dây xin hẹn chủng ngừa của VCH tại số 1-
877-587-5767 tùy theo nhóm tuổi của quý vị. Đường dây điện thoại 
này sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.  
 
 
Thông tin về các phòng chủng ngừa của VCH: Đến www.vch.ca  
 
 
Thắc mắc về bệnh lý: Xin nói chuyện với bác sĩ gia đình, y tá cao 
cấp hoặc gọi số 811. 
 
 
Thắc mắc về COVID-19: Gọi số 1-888-COVID19 (1-888-268-4319) 
hoặc đến www.gov.bc.ca/covid19  
 
 

http://www.gov.bc.ca/covid19

