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Quận Cam Loan báo Đóng cửa các Địa điểm chích ngừa Super Point-of-Dispensing (POD)
Cơ quan Y tế quận Cam Chuyển sang Hệ thống POD Lưu động bắt đầu từ ngày 6 tháng 6, 2021
Santa Ana, Calif. (May 6.2021) - Nhu cầu chích ngừa COVID-19 mũi thứ nhất thông qua
Othena tại các địa điểm Super Point-of-Dispensing (POD) của Quận hạt đã giảm xuống trên 75%
từ cuối tháng Tư. Điều này cho thấy rằng các cư dân muốn chích ngừa và không có trở ngại di
chuyển tới các địa điểm, phần lớn, đã có thể thực hiện chích ngừa.
Cố gắng xa hơn nhằm hoàn thành tính miễn nhiễm trong đại chúng sẽ đòi hỏi Cơ quan Y tế
quận Cam (HCA) tập trung nhiều hơn vào những kế hoạch chích ngừa cộng đồng và các vùng lân
cận. Nghĩa là phải hoạt động giúp vượt qua sự miễn cưỡng đối với thuốc chủng và tạo thêm
nhiều địa điểm chích ngừa POD lưu động có tầm vươn tới lớn hơn, làm cho việc chích ngừa dễ
dàng, thuận tiện với cư dân khi họ được chích ngừa tại nơi họ sinh sống hay vui chơi.
Để đáp ứng nhu cầu cần thay đổi của cộng đồng, Quận Cam sẽ đóng cửa các địa điểm chích
ngừa Super POD của quận tại Anaheim Convention Center, OC Fair & Event Center, các trường
Đại học Soka và Santa Ana kể từ ngày 6 tháng 6, 2021 và chuyển hoạt động qua một mạng lưới
các địa điểm chích ngừa POD lưu động mạnh mẽ hơn.
Quận Cam và các đối tác của quận tại Sở Cứu Hỏa quận Cam phát động “Chiến dịch Độc Lập”
vào tháng giêng năm 2021. Cơ quan HCA tổ chức đội ngũ Incident Management cùng với cộng
đồng và các thị xã đối tác cũng như các Đại diện Cơ quan công lực quận Cam và Sở cứu hỏa,
đứng lên và cung cấp nhân sự cho các địa điểm chích ngừa Super POD để hàng ngày chích ngừa
cho hàng ngàn cư dân quận Cam (OC) và nhân viên làm việc tại quận.
Các địa điểm Super POD rộng lớn tại địa phương có ý định chích ngừa với số lượng thuốc chủng
cao hơn, nhanh chóng và hiệu quả để giúp làm giảm sự lây lan của vi rút và đồng thời làm nhẹ
gánh nặng cấp cứu đè nặng lên hệ thống bệnh viện Quận bởi sự bùng phát COVID-19 với nhiều
bệnh nhân bị lây nhiễm.
Thuốc chủng có thêm nhiều và đầy đủ với nhiều tuyến phân phối luân phiên nhau, như các
dược phòng trong vùng, nhà thương, các hệ thống chăm sóc sức khỏe, bệnh xá cộng đồng và
các nhà cung cấp dịch vụ, tất cả đều năng nổ thực hiện chích ngừa khắp trong quận Cam. Kết
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quả là nhu cầu giảm xuống trên toàn quận cũng như nhiều địa phương khác trên toàn quốc có
cùng kinh nghiệm này.
Những cái hẹn cuối cùng để chích ngừa mũi Moderna liều I sẽ được thực hiện tại các địa điểm
Super POD của Quận vào ngày 8 tháng 5, 2021. Những mũi Pfizer liều I cuối cùng sẽ được thực
hiện tại các địa điểm Super POD của Quận vào ngày 15 tháng 5, 2021. Cơ quan HCA sẽ tiếp tục
hoàn tất liều 2 như quy định.
Tất cả các địa điểm POD của Quận và cộng đồng sẽ phục vụ thuốc chủng Johnson & Johnson
một liều duy nhất ngay lúc này cho đến khi đóng cửa vào ngày 5 tháng 6, 2021.
Thành viên cộng đồng được khuyến khích tiếp cận với thời khóa biểu sắp tới của các POD lưu
động bằng cách gọi đường dây nóng OC COVID-19 ở số (714) 834-2000 hoặc bằng cách ghi danh
và đăng nhập vào trương mục của quý vị trên nền tảng Othena tại www.Othena.com. Các POD
lưu động sẽ thích nghi với cả hai trường hợp có hẹn và không có hẹn căn cứ trên số lượng thuốc
chủng có sẵn.
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