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PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

CALOPTIMA KHUYẾN KHÍCH VIỆC CHÍCH NGỪA COVID-19
Các thành viên của CalOptima tại viện dưỡng lão được chích ngừa trong giai đoạn đầu
ORANGE, Calif. (Ngày 18 tháng 12 năm 2020) — Cùng với cộng đồng chăm sóc y tế rộng lớn,
CalOptima đón mừng thuốc chích ngừa COVID-19 đã đến Quận Cam trong tuần này. Nhân viên tuyến
đầu tại bệnh viện phục vụ cho các thành viên CalOptima và các thành viên CalOptima đang cư trú tại
các cơ sở chăm sóc dài hạn sẽ nằm trong số những người đầu tiên nhận được thuốc chích ngừa được Cơ
quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) chấp thuận.
Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam đang giữ vai trò lãnh đạo trong một nỗ lực tại địa phương để
phân phối thuốc chích ngừa, và CalOptima đang cộng tác với cơ quan này để bảo đảm rằng thông tin
truyền thông đến các nhóm cư dân quan trọng sẽ củng cố những ích lợi của việc chích ngừa cho các cá
nhân và cộng đồng. CalOptima đã đăng thông tin trên trang mạng của chúng tôi tại đây. Các nhà cung
cấp dịch vụ của CalOptima cũng nhận được thông tin về thuốc chích ngừa tại đây.
Việc chích ngừa này đặc biệt quan trọng đối với gần 5,000 cư dân đang sống tại cơ sở điều dưỡng của
CalOptima do các bệnh trạng mãn tính của họ và nguy cơ tử vong cao hơn nếu họ nhiễm COVID-19.
Việc chích ngừa của họ sẽ được điều phối thông qua các nhà thuốc trong cộng đồng. Ngoài ra,
CalOptima phục vụ các thành viên có thu nhập thấp sống trong những cộng đồng chịu sự tác động
không đồng đều do có tỷ lệ ca nhiễm cao hơn, tuy nhiên những thành viên này có thể cần được khuyến
khích chích ngừa khi California cho phép phân phối thuốc chích ngừa rộng rãi hơn. CalOptima sẽ làm
việc với các tổ chức trong cộng đồng để tiếp cận những thành viên này để họ nhận được thông tin đáng
tin cậy bằng nhiều ngôn ngữ, giúp họ tự tin và cung cấp những chỉ dẫn để được chích ngừa mà không
tốn phí.
Giám Sát Viên Andrew Do, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CalOptima và Phó Chủ tịch Ban Giám sát
của Quận Cam phát biểu “CalOptima cung cấp sự đài thọ dịch vụ chăm sóc y tế cho một trong bốn cư
dân tại Quận Cam, bao gồm một số cư dân dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, vì vậy chúng tôi đảm
nhận vai trò chính trong việc bảo đảm các thành viên hiểu về sự an toàn và hiệu quả của thuốc chích
ngừa COVID-19. Các nhân viên tuyến đầu của CalOptima tại các cơ sở điều dưỡng và nhóm y tế là
những người đầu tiên được chích ngừa COVID-19, vì họ phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm với virút cao hơn. Sự tận tụy và lòng dũng cảm của họ xứng đáng nhận được sự biết ơn và cảm phục sâu sắc
nhất của chúng ta.”
Là một chương trình y tế cộng đồng, CalOptima sẽ tận dụng các mối quan hệ cộng tác lâu dài với các
nhà cung cấp dịch vụ để đẩy mạnh việc chích ngừa tại Quận Cam. Bác sĩ Emily Fonda, Tổng Giám
Đốc Y Khoa Tạm Thời cho biết, “Trong 25 năm qua, CalOptima đã hợp tác với các nhóm y tế và bác sĩ
để giúp các cư dân dễ bị tổn thương nhận được những dịch vụ chăm sóc có phẩm chất. Chúng tôi mong
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muốn được hợp tác với cộng đồng các nhà cung cấp dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ
lực của họ trong việc cung cấp biện pháp bảo vệ quan trọng chống lại COVID-19 này.”
###

Về CalOptima
Là một hệ thống y tế có tổ chức của quận, CalOptima cung cấp sự đài thọ dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nguồn tài trợ công cộng cho
trẻ em, người lớn, người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp tại Quận Cam, California. Sứ mệnh của CalOptima là cung cấp
cho thành viên sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất được cung ứng một cách ân cần và hữu hiệu về chi phí. Tổng
cộng, CalOptima phục vụ gần 800,000 thành viên với một hệ thống gồm 9,000 bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa cũng như 40
bệnh viện cấp tính và phục hồi chức năng.
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