DỮ LIỆU THỰC

Vắc xin hoạt động như thế nào?
Vắc xin sẽ huấn luyện hệ thống miễn dịch nhận dạng vi rút, vi khuẩn và các vi trùng hoặc mầm bệnh khác, do vậy cơ thể có thể phản ứng kịp thời. Cơ thể
con người tạo ra các protein đặc biệt được gọi là kháng thể để chống lại các loại vi trùng như vi rút gây ra bệnh COVID-19. Vắc xin COVID-19 sẽ đưa các
yếu tố bắt chước cấu trúc vi rút vào cơ thể và khiến cơ thể bạn tự phát triển một cách an toàn các kháng thể giúp nhận biết và chống lại vi rút corona gây
bệnh và làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng toàn bộ.

TẾ VỀ VẮC XIN COVID-19

THEO DÕI KỸ HƠN CÁC THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG:

MODERNA

PFIZER/BIONTECH
43,931 người tham gia

30,000 người tham gia

150 địa điểm lâm
sàng trên thế giới

89 địa điểm lâm sàng
trên thế giới

39 địa điểm lâm sàng ở Mỹ

32 địa điểm lâm sàng ở Mỹ

PHÂN BỐ THEO CHỦNG TỘC/DÂN TỘC

PHÂN BỐ THEO CHỦNG TỘC/DÂN TỘC

13% người Hispanic

20% người Hispanic

10% người Mỹ
gốc Phi

70% khác

10% người Mỹ gốc Phi/
da màu

6% người gốc Á
1% người Mỹ
bản địa

4% người gốc Á

63% người
da trắng

3% khác

TUỔI

AI ĐANG ĐƯỢC TIÊM PHÒNG?

TUỔI

45%

người trong độ tuổi 56–85

45 tuổi
hoặc hơn

64%

39%
25%

45-64
tuổi

trên 65+

Toàn bộ cư dân Texas từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19 của Moderna và Johnson & Johnson, và
người dân từ 12 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện tiêm vắc-xin của Pfizer.
Trung tâm Sức khỏe cộng đồng quận Harris - HCPH đã tạo ra một quy trình phân phối vắc xin hiệu quả, công bằng và bình
đẳng. Khi HCPH nhận được các lô vắc xin, các cá nhân sẽ được chọn từ danh sách chờ dựa trên một quy trình ngẫu nhiên,
bao gồm các cá nhân ở giai đoạn 1A, 1B, 1C và những cá nhân lớn tuổi sẽ được ưu tiên hơn những người trẻ.
Phòng dịch vụ y tế bang Texas đã ưu tiên phân phối vắc-xin cho các cư dân thuộc phân loại 1A, 1B và 1C. Người lớn không
thuộc giai đoạn 1A, 1B hoặc 1C vẫn đủ điều kiện được tiêm phòng và có thể đăng ký vào danh sách chờ.
AI ĐƯỢC CÓ MẶT TRONG DANH SÁCH 1A, 1B, VÀ 1C?

JOHNSON & JOHNSON

• Nhân viên y tế tuyến đầu

PHÂN BỐ THEO CHỦNG TỘC/DÂN TỘC

62.1% người da trắng

TUỔI
17.2% người da màu
hoặc Mỹ gốc Phi

65 tuổi
hoặc hơn
60 tuổi
hoặc hơn

75 tuổi
hoặc hơn
19.6%
33.5%

• Cư dân trong các Cơ sở chăm sóc dạng dài hạn
• Những người 50 tuổi trở lên
• Những người 16 tuổi trở lên mắc tình trạng y tế mãn tính cùng nguy cơ mắc bệnh nặng ngày càng tăng

66.5%

• Nhân viên chăm sóc trẻ em và giáo dục, bao gồm Giáo viên, Nhân viên hỗ trợ và Tài xế xe buýt

18–59 tuổi

8.3% người thổ dân Mỹ
hoặc bản địa Alaska

Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi (832) 927-8787.
Tổng đài sẽ mở từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ Thứ hai đến Thứ bảy.

5.4% đa dân tộc
0.3% người bản
địa Hawai hoặc
các đảo Thái bình
dương

3.5% người gốc Á

Nguồn: Trung tâm Sức khỏe cộng đồng quận Harris, CDC, Phòng dịch vụ y tế và an toàn bang Texas
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