
Các câu hỏi thường gặp  
 
Có phải tất cả học sinh đều đủ điều kiện để được tiêm chủng?  
 
Không, chỉ những học sinh từ 16 tuổi trở lên đang thi lấy Chứng chỉ Trung học (HSC) trong 
năm nay (hoặc hoàn thành năm 12 vào năm 2021) và đang theo học TAFE của trường hoặc 
sống ở một trong những Khu vực Chính quyền Địa phương (LGA) cần quan tâm mới được 
đủ điều kiện để nhận vắc xin COVID-19 tại thời điểm này. Các LGA được đề cử là Liverpool, 
Fairfield, Canterbury / Bankstown, Cumberland, Parramatta, Blacktown, Georges River và 
Campbelltown.  
 
Tại sao những LGA này lại được ưu tiên?  
 
Có một số lượng lớn các trường hợp COVID-19 trong 8 khu vực LGA cần quan tâm.  
 
Khi nào các học sinh HSC khác từ các LGA khác sẽ đủ điều kiện để được chủng ngừa? 
 
Chính phủ NSW sẽ thông báo thêm thông tin về việc mở rộng các sáng kiến tiêm chủng.  
 
Làm thế nào để tôi đến buổi hẹn tiêm chủng?  
 
Dịch vụ đưa đón sẽ có sẵn đến và đi từ Qudos Bank Arena cho hầu hết các trường trong 8 
LGA. NSW Health đang tổ chức các chuyến xe buýt với Giao thông vận tải cho NSW để 
đảm bảo tất cả học sinh đến đúng giờ nhóm đã phân bổ và tiến độ tiêm chủng càng nhanh 
càng tốt. Các trường có dưới 10 HSC hoặc học sinh Lớp 12 sẽ không có xe buýt theo lịch 
trình và học sinh sẽ phải tự tìm đường đến và đi từ Qudos Bank Arena. Có các kế hoạch an 
toàn COVID dành cho việc vận chuyển này để đảm bảo an toàn và sức khỏe của bạn.  
 
Những học sinh sống trong 8 LGAS, nhưng đi học bên ngoài các LGA này sẽ phải tự đi đến 
Trung tâm Tiêm chủng Qudos Bank Arena.  
 
Tại sao tôi đến đúng giờ hẹn lại quan trọng? 
 
Tất cả các cuộc hẹn đã được tổ chức để đảm bảo liên lạc tối thiểu với các trường khác và 
các sinh viên khác. Các cuộc hẹn tiêm chủng được đặt theo nhóm và tham dự với tư cách 
nhóm trường học sẽ hỗ trợ xác định bạn để bạn có thể tiến hành tiêm chủng nhanh chóng 
và liền mạch nhất có thể.  
 
Cha mẹ hoặc người chăm sóc của tôi muốn tham dự cuộc hẹn với tôi, điều này có được 
không? 
 
 Để đảm bảo an toàn và sức khỏe của tất cả học sinh và nhân viên, số lượng được giới hạn 
nghiêm ngặt trong khu vực tiêm chủng. Cha mẹ và người chăm sóc sẽ không thể vào Trung 
tâm Tiêm chủng cùng với bạn trừ khi bạn yêu cầu hỗ trợ đặc biệt. NSW Health đã tổ chức 
nhân viên y tế và giám sát viên là nhân viên y tế được phân bổ cho học sinh trong quá trình 
tiêm chủng. Nếu bạn cần hỗ trợ đặc biệt hoặc có bất kỳ mối quan tâm nào, vui lòng thảo 
luận vấn đề này với Hiệu trưởng trường học của bạn, người sẽ điều phối một kế hoạch phù 
hợp cho bạn.  
 
Tôi có thể sử dụng liên kết này để đặt phòng tiêm chủng cho người nhà của mình không? 
 
 Không! Các cuộc hẹn tiêm chủng này chỉ được ưu tiên cho học sinh HSC và học sinh hoàn 
thành lớp 12 vào năm 2021. Liên kết này không thể chuyển nhượng và không thể chia sẻ 



với bạn bè hoặc thành viên gia đình. Tính đủ điều kiện sẽ được xác nhận vào ngày hẹn của 
bạn, và những người không đủ điều kiện sẽ không thể nhận vắc-xin.  
 
Tôi chủng ngừa có an toàn không?  
 
Có, tiêm phòng là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bạn chống lại COVID-19 và 
giảm sự lây truyền của vi rút. Nhóm Cố vấn Kỹ thuật Úc về Tiêm chủng (ATAGI) khuyến cáo 
vắc-xin COVID-19 Pfizer (Comirnaty) là loại vắc-xin ưu tiên cho những người từ 12 đến 
dưới 60 tuổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây 
 
 Tôi có thể rời khỏi khu vực của mình để tiêm phòng này không?  
 
Có, những người sống ở Blacktown, Campbelltown Canterbury-Bankstown, Cumberland, 
Fairfield, Georges River, Liverpool hoặc Parramatta LGA được phép rời khỏi nhà của họ với 
một lý do hợp lý, bao gồm cả ra ngoài vì lý do y tế hoặc chăm sóc, bao gồm cả việc xin 
COVID -19 mũi tiêm phòng.  
Chính phủ NSW đã công bố danh sách các quy tắc COVID-19 cho các LGA bị ảnh hưởng.  
 
Tôi sẽ gọi cho ai nếu tôi không thể đặt chỗ / có vấn đề với việc đặt chỗ? 
 
 Nếu bạn cần hỗ trợ thêm khi đặt lịch hẹn tiêm phòng, vui lòng liên hệ 1800 57 11 55. 
 
 Loại vắc xin nào đang được cung cấp?  
 
Bạn sẽ nhận được vắc xin COVID-19 Pfizer (Comirnaty) vì đây là loại vắc xin ưu tiên cho 
những người từ 12 - 18 tuổi. Bạn sẽ cần tiêm hai liều vắc-xin, cách nhau 5 - 6 tuần. Thông 
tin về lần chủng ngừa thứ hai của bạn sẽ được NSW Health cung cấp. 
 

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/covid-19-vaccination-program-for-16-to-39-year-olds
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area

