Làm cách nào để đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại NH?

Nguồn Cung Cấp Vắc Xin là Có Hạn
New Hampshire hiện đang thực hiện tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong Giai đoạn 1. Việc lên lịch hẹn tiêm vắc xin của
quý vị sẽ phụ thuộc vào nguồn cung vắc xin.
Quy Trình Đăng Ký Hoạt Động Như Thế Nào?
Quý vị phải hoàn thành các bước dưới đây để đăng ký nhận lịch hẹn tiêm vắc xin.
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Nhận email khi có
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1) Quý vị có thể gọi đến số 211 để được giúp đỡ nếu quý vị không thể truy cập internet, hoặc quý vị có thể vào trang
web của tiểu bang để thực hiện Đăng Ký Tiêm Vắc Xin ngừa COVID-19 tại đây: https://sonhcommunity.force.com/providers/s/
2) Phần còn lại của các hướng dẫn này là nếu quý vị quyết định đăng ký trực tuyến tại trang web nói trên
3) Trang như thế này sẽ hiện ra gồm có bốn phần (Sàng Lọc, Xác Nhận Y Tế, Trước Khi Đăng Ký, Hoàn Thành!) ở
trên cùng. Phần đầu tiên được đánh dấu bằng màu Xanh Lam, quý vị bắt đầu từ đây. Quý vị sẽ bắt đầu bằng
cách chọn tùy chọn nào mô tả đúng nhất về quý vị. Chọn vòng tròn ở bên trái của tùy chọn phù hợp với độ tuổi
của quý vị, sau đó nhấp vào “Tiếp theo” ở góc phía dưới bên phải màn hình:
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4) Phần tiếp theo, Xác Nhận Y Tế, sẽ hỏi quý vị một số Câu Hỏi Sàng Lọc Trước Khi Đăng Ký. Nhấp vào vòng tròn
bên trái của tùy chọn phù hợp với tiền sử phản ứng dị ứng y tế của quý vị, sau đó nhấp vào “Tiếp theo” ở góc
phía dưới bên phải màn hình:

5) Tiếp tục trả lời câu hỏi ở từng trang và sau đó nhấp vào Tiếp Theo cho đến khi đến trang đăng ký cuối cùng. Điền
thông tin của quý vị và trả lời tất cả các câu hỏi bằng cách chọn hình tròn hoặc hình vuông bên cạnh các mục áp
dụng của quý vị.
6) Khi quý vị điền xong tất cả màn hình, quý vị sẽ nhận được email từ CDC VAMS (Hệ Thống Quản Lý Quản Lý
Vắc Xin) sau 1-3 ngày. Email KHÔNG phải được gửi từ Tiểu Bang NH. Nhiều người tìm thấy email này trong thư
mục rác hoặc hộp thư rác. Tiếp tục kiểm tra email và thư mục rác hoặc hộp thư rác cho đến khi quý vị nhận
được email. Nếu quý vị không nhận được email sau 5 ngày, hãy gọi đến số 211.
7) Sau khi nhận được email, quý vị sẽ được cung cấp một liên kết trong email để bắt đầu quy trình đăng ký.
8) Dưới đây là một số gợi ý Hữu Ích khi sử dụng hệ thống CDC VAMS:
1. Vui lòng không sử dụng Internet Explorer - chỉ sử dụng Google Chrome, Firefox, Edge, hoặc Safari.
2. Email của VAMPS sẽ chứa một liên kết để lên lịch cuộc hẹn. Khi nhấp vào liên kết đó, quý vị sẽ được hỏi. “Quý
vị đã đăng ký là người nhận tiêm vắc xin với VAMS chưa?”. Hãy trả lời "chưa".
3. Nếu quý vị đã đăng ký một thành viên gia đình đủ điều kiện cùng với quý vị (ví dụ - vợ/chồng của quý vị) để
nhận tiêm vắc xin cùng lúc, thì không cần hoặc không bắt buộc cung cấp thông tin bổ sung khi quý vị lên lịch
hẹn. Chỉ cần đến tiêm vắc xin cùng với thành viên gia đình đủ điều kiện của quý vị.
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Ngoài ra,






Trường "Ngày Sinh" phải nhập theo định dạng NGÀY THÁNG NĂM, ví dụ: ngày 01 tháng 1 năm 1950.
Quý vị KHÔNG cần nhập bất kỳ thông tin bảo hiểm nào. Đây là trường tùy chọn và quý vị chỉ cần nhấp
vào nút tiếp theo để chuyển đến phần Tổ Chức
Khi lên lịch hẹn tiêm vắc xin, hãy nhập mã zip của quý vị, chọn tùy chọn bán kính và nhấp vào nút “tìm
kiếm” để tìm địa điểm tiêm vắc xin gần nhất.
Khi đến lúc chọn địa điểm, chỉ chọn địa điểm “Tiểu Bang NH”. KHÔNG chọn phòng khám hoặc POD đã
đóng cửa trừ khi quý vị được hướng dẫn cụ thể để chọn các mục này.
Sau khi cuộc hẹn được lên lịch, quý vị sẽ thấy trang xác nhận VÀ nhận được một email xác nhận. Hãy
chắc chắn hoàn thành bảng câu hỏi trước khi tiêm vắ c xin trước khi đến địa điểm tiêm vắc xin, điều này
giúp đẩy nhanh lịch hẹn và giảm chậm trễ.

Quy Trình Từng Bước để Đăng Ký tại VAMS và Lên Lịch cho Phòng Khám
Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước này để biết cách lên lịch hẹn trong VAMS. Các bước quan trọng có số
màu đỏ trong hình tương quan với một mục hành động
1. Sau khi được mời, quý vị sẽ nhận được một email từ: no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov với dòng tiêu đề “Vui
lòng đăng ký tại VAMS để lên lịch hẹn”. Ví dụ về email này được mô tả sau đây:
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2. Nhấp vào "liên kết" trong email:

3. Khi nhấp vào “liên kết”, quý vị sẽ đến Trang “Chào mừng đến với VAMPS”.
Xin lưu ý: quý vị chỉ mở trang này trên Google Chrome/Firefox/Edge/Safari. Internet explorer không tương thích.
4. Trong trang này, chọn “không” cho câu hỏi “Quý vị đã đăng ký là người nhận tiêm vắc xin với VAMS chưa?”
5. Chọn tiểu bang của quý vị là “New Hampshire” và Quận (quận địa chỉ nhà của quý vị)
6. Nhấp vào ô “Tôi không phải là rô bốt” và hoàn thành ô chọn rô bốt theo hướng dẫn trên màn hình
7. Nhấp vào “Tiếp theo”.
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8. Quý vị sẽ được nhắc nhập mã “Xác Thực hai Yếu Tố” dùng một lần. Mã sẽ đi đến cùng địa chỉ email mà quý vị đã nhận
được email mời đầu tiên.

9. Email sẽ được gửi từ: no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov với dòng tiêu đề “Mã mật khẩu dùng một lần để truy cập
vào VAMS”. Email có dạng như dưới đây:

10. Vui lòng nhập mã trên màn hình trình duyệt của quý vị và nhấp vào “Xác minh”
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11. Quý vị sẽ được nhắc tạo mật khẩu trong màn hình này. Tạo mật khẩu và nhấp vào “Bằng cách chọn Ô này, tôi đồng ý
với các điều khoản đã đề cập”.
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12. Trong màn hình tiếp theo, quý vị sẽ được nhắc nhập thông tin nhân khẩu của mình. Quý vị cần nhập thông tin vào tất
cả các trường có dấu hoa thị màu đỏ. (Xin lưu ý rằng "Ngày Sinh" phải nhập ở định dạng NGÀY THÁNG NĂM, ví dụ ngày
01 tháng 01 năm 1950). Sau khi hoàn thành tất cả các trường có dấu hoa thị màu đỏ, vui lòng nhấp vào nút "Tiếp theo".
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13. Trong màn hình tiếp theo, quý vị sẽ được yêu cầu nhập thông tin bảo hiểm. Đây là phân đoạn tùy chọn và quý vị
không cần nhập bất kỳ thông tin gì trên màn hình này. Quý vị có thể nhấp vào nút “Tiếp theo”.

14. Trong màn hình tiếp theo, vui lòng xác minh tất cả thông tin. Nếu quý vị hài lòng với tất cả thông tin đã nhập, vui
lòng nhấp vào nút “đồng ý” ở cuối trang này. Nhấp vào nút “Hoàn tất”
Quý vị luôn có thể nhấp vào tab “trước đó” để quay lại bất kỳ màn hình nào trước đó để cập nhật thông tin của mình.

15. Sau khi hoàn tất, quý vị sẽ nhận được thông báo "Cảm ơn quý vị đã đăng ký tài khoản ". Vui lòng nhấp vào “Đặt lịch
hẹn tiêm vắc xin”.

16. Sau khi nhấp vào Lịch Hẹn Tiêm Vắc Xin, vui lòng nhấp vào Không nếu quý vị đang lên lịch tiêm Liều 1 và nhấp vào
“Tiếp tục”
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17. Trong màn hình này, nhập mã zip nhà riêng hoặc cơ quan của quý vị, chọn bán kính dặm và nhấn “tìm kiếm”.

18. Trên màn hình kết quả tìm kiếm, trong "Kết quả phòng khám", quý vị sẽ thấy tất cả phòng khám tham gia VAMS. Vui
lòng chọn một địa điểm từ một trong 13 điểm tiêm vắc xin cố định có sẵn; những tên phòng khám này bắt đầu bằng
tiền tố Tiểu Bang NH-(nhập tên địa điểm phòng khám).
Lưu ý: Nếu quý vị đang đăng ký nhận POD kín do điều phối viên mạng lưới y tế công cộng của quý vị tài trợ, vui lòng
chọn địa điểm được cung cấp của quý vị.

Sau khi chọn phòng khám, hãy nhấp vào “Tiếp Theo” ở góc dưới cùng bên phải

19. Chọn ngày và giờ trong màn hình tiếp theo mà quý vị chọn (hoặc theo hướng dẫn của giám sát viên).
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20. Nhấp vào nút "Tiếp Theo". Một lần nữa, xác minh vị trí phòng khám của quý vị. Phòng khám này phải là phòng khám
mà quý vị đã chọn để đến tiêm vắc xin (hoặc nơi quý vị được giám sát viên hướng dẫn đến). Xác minh ngày và giờ. Nhấp
vào nút Gửi.

21. Sau khi gửi, quý vị sẽ được cung cấp một trang xác nhận với mã QR. Thông tin tương tự sẽ được gửi email cho quý vị.
Quý vị sẽ nhận được email từ: no-reply@envelope.mail.vams.cdc.gov với dòng tiêu đề “Cuộc hẹn của quý vị đã được lên
lịch và xác nhận”. Đây là ví dụ về email xác nhận mà quý vị sẽ nhận được:
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Hoàn thành Bảng câu hỏi trước khi tiêm vắc xin
1. Quý vị được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi trước khi tiêm vắc xin trước khi đến phòng khám. Để hoàn thành
bảng câu hỏi, vui lòng đăng nhập vào cổng thông tin Người nhận VAMS tại https://vams.cdc.gov trong 12 giờ trước thời
gian lịch hẹn của quý vị. Sử dụng email và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập vào tài khoản VAMS của quý vị.
2. Sau khi đăng nhập, trên cổng thông tin, quý vị sẽ thấy lời nhắc “Cần Hành Động”. Quý vị sẽ chỉ thấy lời nhắc này trong
12 giờ trước thời gian cuộc hẹn, chứ không phải ngày. Ví dụ: nếu thời gian dự kiến tiêm vắc xin của quý vị là 5 giờ chiều
ngày 25 tháng 12 năm 2020, thì quý vị sẽ thấy lời nhắc này trên tài khoản lúc 5 giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020
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3. Vui lòng nhấp vào liên kết để hoàn thành bảng câu hỏi. Sau khi hoàn thành, nhấp vào "Tiếp theo". Thao tác này sẽ
hoàn thành bước này. Vui lòng nhấp vào nút "kết thúc".

Lên Lịch cho Liều Tiêm Thứ Hai
1. Quý vị sẽ nhận được lời nhắc lên lịch cho liều tiêm thứ hai khi gần đến 28 ngày (nếu quý vị đang tiêm vắc xin
Moderna) hoặc 21 ngày (nếu quý vị đang tiêm vắc xin Pfizer). VAMS sẽ gửi email nhắc nhở đến tài khoản email đã đăng
ký của quý vị.
2. Khi nhận được email nhắc nhở, vui lòng đăng nhập vào tài khoản VAMS của quý vị bằng tài khoản email và mật khẩu
đã đăng ký của quý vị. Quý vị phải hoàn thành Bước 18 đến Bước 22 như trước để lên lịch hẹn thời gian tiêm vắc xin.
3. Quý vị vẫn phải hoàn thành “bảng câu hỏi trước khi tiêm vắc xin” 12 giờ trước thời gian hẹn tiêm liều thứ hai theo lịch
của quý vị.

Nhắc nhở lên lịch chung




Vui lòng không đến 13 phòng tiêm vắc xin cố định nếu không đặt lịch hẹn trước trong VAMS
Để đặt lại mật khẩu VAMS, hãy làm theo hướng dẫn trên trang 14 của hướng dẫn tham khảo này
Nếu quý vị không thể lên lịch cuộc hẹn qua VAMS do các vấn đề kỹ thuật, vui lòng liên hệ với Văn phòng Điều
phối Covid-19 theo số 603-271-5980 hoặc covidvaccinescheduling@dhhs.nh.gov để được hỗ trợ.
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Hướng dẫn cài đặt lại mật khẩu VAMS
1. Truy cập https://vams.cdc.gov/vaccineportal/s/login/?ec=302&startURL=%2Fvaccineportal%2Fs%2F và chọn
“Đăng nhập vào VAMS” trên trang chủ:

2. Màn hình tiếp theo xuất hiện là “Chào mừng đến với VAMS”. Nhấp vào nút Quên mật khẩu?.

3. Vui lòng nhập tên người dùng và chọn “Cài đặt lại mật khẩu”. (Tên người dùng của quý vị là email nhận email
mời đầu tiên của quý vị).
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4. Vui lòng làm theo hướng dẫn được gửi đến email của quý vị để cài đặt lại mật khẩu.
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