
GỬI:  Tất cả bệnh nhân NKC 

V/v:  Tiêm vắc xin COVID-19 

NGÀY:  Ngày 5 tháng 2 năm 2021 

 Northwest Kidney Centers đã được Bộ Y tế Tiểu bang Washington chấp thuận là nhà 
cung cấp vắc xin COVID-19. Chúng tôi đã yêu cầu Tiểu bang phân bổ vắc xin cho bệnh 
nhân của mình. Tiểu bang sẽ thông báo lượng vắc xin mà một nhà cung cấp sẽ nhận mỗi 
tuần. Lô vắc xin sẽ vận chuyển đến các nhà cung cấp vào Thứ Hai hoặc Thứ Ba cho tuần 
đó, với số lượng được phân bổ cho nhà cung cấp đó. 

Northwest Kidney Centers phải tuân theo hướng dẫn của Tiểu bang Washington về quản 
lý vắc xin theo từng giai đoạn. Tiểu bang Washington hiện đang trong Giai đoạn 1b- Cấp 1 
bao gồm: 

 Tất cả những Người từ 65 tuổi trở lên

 Người từ 50 tuổi trở lên trong các hộ gia đình nhiều thế hệ chung sống:
Có nghĩa là quý vị đang được chăm sóc bởi người thân, người chăm sóc
tại nhà hoặc người làm việc bên ngoài nhà HOẶC quý vị đang sống cùng
và chăm sóc người thân. Có nghĩa là gia đình có hai hoặc nhiều thế hệ.

Sau khi NKC nhận vắc xin, chúng tôi sẽ gọi điện cho quý vị biết khi nào quý vị sẽ được tiêm 
vắc xin. Vắc xin sẽ được tiêm tại một trong những buổi khám tại phòng khám lọc máu 
thường xuyên của quý vị.  Chúng tôi đã thành lập nhóm y tá và bác sĩ NKC để đến từng 
phòng khám NKC tiêm vắc xin cho quý vị. 

Nếu quý vị đã nhận được liều 1 và/hoặc liều 2 vắc xin COVID-19, vui lòng cho nhóm chăm 
sóc của mình biết để chúng tôi lưu lại hồ sơ tiêm ngừa chính xác cho quý vị! Xin cảm ơn 
quý vị! 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại hỏi nhóm chăm sóc của quý vị. 
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