
VẮC-XIN NGỪA COVID-19 
Địa điểm và cách thức tiêm chủng ở Denver 

Hiện tại ở Denver nguồn cung cấp vắc-xin rất hạn chế và đang được cấp phát theo kế hoạch phân phối theo giai đoạn của 
Tiểu Bang Colorado. Nếu quý vị hội đủ điều kiện được tiêm vắc-xin, hãy xem thông tin bên dưới để biết cách đăng ký cuộc 
hẹn hoặc để được đưa vào danh sách chờ nhận vắc-xin tại một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe địa 
phương của Denver. Quý vị có thể đăng ký tiêm vắc-xin tại bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào, bất kể tình trạng bảo hiểm. 
Nếu quý vị là bệnh nhân hiện tại hoặc gần đây của một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Denver, họ có thể chủ 
động liên hệ với quý vị để xếp lịch cuộc hẹn. 

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích những người truy cập được vào máy tính và các thiết bị khác có kết nối Internet hãy đăng 
ký trực tuyến, và những người không có kết nối Internet thì vui lòng để mở đường dây điện thoại. 

ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN 
Denver Health 

Qua điện thoại: 303-436-4949 
Trực tuyến: DenverHealth.org/CovidVaccine 

Kaiser Permanente 
Qua điện thoại: Người không phải hội viên Kaiser Permanente: 1-855-550-0951 

Hội Viên có mã Hồ Sơ Sức Khỏe đang hoạt động: 1-844-951-1932 
Trực tuyến: KP.org/CovidVaccine/Colorado  

SCL Health 
Qua điện thoại: 1-833-762-0141 

Trực tuyến: SCLHealth.org/COVIDVaccine 

HealthOne (Trung Tâm Y Tế Rose) 
Qua điện thoại: 303-453-2477 
Trực tuyến: HealthOneCares.com/Vaccine 

UC Health 
Qua điện thoại: 720-462-2255 
Trực tuyến: UCHealth.org/covidvaccine 

Safeway 

Truy cập Safeway.com/My-Vaccine-Communication.html để đăng ký nhận thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19 và thông 
báo khi có lịch hẹn tiêm vắc-xin tại cơ sở địa phương của quý vị. 

Xin gọi 877-268-2926 (CO-VAX-CO) nếu quý vị gặp khó khăn khi đăng ký tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. 

Để biết thêm thông tin về Bảng Theo Dõi Thông Tin COVID-19 của tiểu bang: 
https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial 

Để biết thêm thông tin và chi tiết cụ thể về ứng phó của Denver đối với đại dịch COVID-19: 
Denvergov.org/COVID19 
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