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Không thể nhận bất kỳ vắc xin COVID-19 nào do phản ứng được
CDC hoặc FDA công nhận 
Có tình trạng sức khỏe hoặc thể chất khiến họ không thể nhận
được bất kỳ loại vắc xin COVID-19 nào 

*Chích ngừa đầy đủ được định nghĩa là hai liều 
**Miễn trừ Y tế: Phải cung cấp chứng nhận bằng văn bản của một
chuyên gia y tế điều trị có giấy phép xác nhận một trong những điều
sau: 

Nếu quý vị có giấy miễn trừ y tế, hãy liên hệ với Rachel Katz theo địa
chỉ rkatz@cpehn.org một tuần trước khi sự kiện diễn ra, nếu không
quý vị sẽ không được tiếp nhận. Xét nghiệm nhanh sẽ được cung cấp.  

Phải đeo khẩu trang bất kể tình trạng chích ngừa khi ở bên
trong nhà. Khẩu trang sẽ có sẵn.  

Tất cả mọi người đều phải được tiêm chủng. Nếu một người có
giấy miễn trừ y tế đã chứng nhận**, họ cần có kết quả xét
nghiệm âm tính với COVID-19 tại cửa ra vào 
Cần chích ngừa hay chích mũi tăng cường?  
Vào trang: https://myturn.ca.gov/ 

Truy cập hồ sơ vắc xin Tiểu bang California của quý vị: 
Vào trang: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ 

Giấy tờ tùy thân có hình ảnh hợp lệ (ví dụ: giấy thông hành,
bằng lái xe, thẻ căn cước do tiểu bang cấp, thẻ học sinh và
các giấy tờ tùy thân khác có hình ảnh và họ tên). 
Giấy chứng nhận chích ngừa, bao gồm: bản gốc, bản
sao (kỹ thuật số hoặc giấy thẻ), hoặc hình ảnh hồ sơ chích
ngừa của quý vị từ CDC, bác sĩ hoặc cơ quan chính phủ 
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