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Giới thiệu về chương trình tiêm vắc-xin COVID-19 

 

vào ngày 23 tháng 3 năm 2022 

 

Tổng quan về chương trình 

 

Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và dần dần khôi phục các hoạt động thông thường của xã hội, Chính 

phủ đang triển khai Chương trình tiêm vắc-xin COVID-19 trên toàn lãnh thổ (“Chương trình”) miễn 

phí cho tất cả người dân Hồng Kông. 

 

Các địa điểm 

 

Chính phủ lên kế hoạch cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin cho người dân tại các địa điểm sau đây. 

Tìm kiếm các địa điểm tiêm vắc-xin: 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en 

 

1. Các Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng (CVC) (yêu cầu phải đặt trước, ngoại trừ các vé 

trong ngày ) 

 

Chính phủ thành lập các CVC ở các quận khác nhau ở Hồng Kông cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho 

cộng đồng, bao gồm vắc xin BioNTech cho những người từ 12 tuổi trở lên và vắc xin Sinovac cho 

những người từ 3 tuổi trở lên. Thông thường sẽ chỉ có một loại vắc-xin được sử dụng trong CVC. 

 

Toàn thể người dân đủ điều kiện có thể chọn loại vắc xin được tiêm, và đặt trước thời gian và địa 

điểm tiêm chủng của họ thông qua hệ thống đặt chỗ trực tuyến 24 giờ. Tối đa hai người chăm sóc đi 

cùng với người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên cũng có thể tiêm chủng và đặt lịch cùng lúc cho liều thứ 

nhất và thứ hai của họ. Nếu cần thiết, mọi người có thể nhờ hỗ trợ đặt chỗ trực tuyến từ các bưu 

điện hoặc văn phòng quản lý di sản của các khu nhà ở cộng đồng mà họ cư trú. 

 

Danh sách các CVC 

 

1A. Các Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng Pop-up (PCVC) (yêu cầu phải đặt trước, ngoại trừ 

các vé trong ngày ) 

 

Danh sách các PCVC 

 

2. Các Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng cho Trẻ em (CCVC) (yêu cầu phải đặt trước, không 

có các vé trong ngày) 

 

Chính phủ thành lập các CCVC cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm vắc xin BioNTech. Ngoài các 

CCVC, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi không được tiêm vắc xin BioNTech tại các địa điểm khác. 

 

Các phụ huynh/người giám hộ có thể đặt chỗ cho trẻ đến tiêm chủng tại các CCVC thông qua hệ 

thống đặt lịch trực tuyến 24 giờ. Nếu cần thiết, mọi người có thể nhờ hỗ trợ đặt chỗ trực tuyến từ bất 

kỳ bưu điện nào (trừ các bưu cục lưu động) hoặc các văn phòng quản lý di sản của các khu nhà ở 

cộng đồng mà họ cư trú. 

 

Danh sách các CCVC 

 

3. Các phòng khám đa khoa ngoại trú (GOPC) được chỉ định của Cơ quan Quản lý Bệnh 

viện   

 

Danh sách các GOPC cung cấp dịch vụ tiêm chủng COVID-19 (yêu cầu phải đặt trước) 

 

4. Các phòng khám tư nhân được chỉ định 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_PCVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CCVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_HAGOPC_Venues.pdf


Vietnamese 

Người dân có thể chọn một bác sĩ tư nhân hoặc phòng khám tư nhân trong Chương trình tiêm vắc-

xin và đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin trực tiếp với một bác sĩ tư nhân hoặc phòng khám tư nhân mà 

không cần thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Chính phủ dành riêng cho các CVC và phòng 

khám công cộng. 

 

Danh sách các Phòng khám Tư nhân 

 

Danh sách các bác sĩ tiêm chủng tại các cơ sở ngoài phòng khám 

 

Các hướng dẫn Sắp xếp Hoạt động Tiếp cận Tiêm chủng COVID-19 thông qua Chương trình Trợ 

cấp Tiêm chủng (VSS) 

 

Cung cấp vắc xin BioNTech tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe tư nhân - Đề án thí điểm 

 

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 năm 2021, tất cả các người dân có thể được tiêm chủng vắc xin 

Comirnaty tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe tư nhân đã đăng ký theo Đề án thí điểm. 

 

Danh sách các tổ chức chăm sóc sức khỏe tư nhân đã đăng ký 

 

5. Các cơ sở chăm sóc và lưu trú và nhà điều dưỡng 
Tiếp cận dịch vụ tiêm vắc-xin hoặc tiêm vắc-xin bằng cách đến gặp nhân viên y tế để được cung 

cấp. 

 

Danh sách các Nhân viên Y tế Thăm khám 

 

6. Các phòng khám được chỉ định trực thuộc Sở Y tế (DH) 
DH sẽ cung cấp vắc-xin cho các khách hàng/thành viên/bệnh nhân thuộc nhóm đối tượng ưu tiên và 

đang nhận dịch vụ tại các phòng khám được chỉ định của DH. Khách hàng của DH sẽ có thể đặt lịch 

hẹn tại phòng khám liên quan để được tiêm vắc-xin. Việc đăng ký nhận dịch vụ tiêm vắc-xin tại các 

phòng khám trực thuộc DH không áp dụng với người dân. 

 

7. Các Trạm Tiêm chủng COVID-19 của Bệnh viện 

 

Danh sách các trạm tiêm chủng 

 

8. Trạm Tiêm chủng Di động 

 

Địa điểm dịch vụ và lịch trình của Trạm 

 

9. Các Trung tâm Sức khỏe cấp Quận (DHC) 

 

Danh sách các DHC cung cấp dịch vụ tiêm chủng COVID-19 (yêu cầu phải đặt trước) 

 

10. Dịch vụ tiêm chủng tiếp cận cộng đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đủ điều kiện tiêm vắc-xin 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/VSS
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_non_clinic_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_pilot_eng.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/RVP
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/HA_HCVS_Location_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_Mobile_Vaccination_Station_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_DHC.pdf
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Cư dân Hồng Kông 

 

Độ tuổi tối thiểu để tiêm vắc xin Sinovac đã được hạ xuống 3 từ ngày 15 tháng 2 năm 2022; độ tuổi 

tối thiểu để tiêm vắc xin BioNTech đã được hạ xuống 5 từ ngày 26 tháng 2 năm 2022. 

 

Những người đủ điều kiện vui lòng chọn một trong các nhóm sau khi đăng ký trực tuyến tại trang 

web được chỉ định hoặc sau khi hẹn với các phòng khám tư tham gia vào Chương trình tiêm vắc-xin 

cho mục đích thống kê. 

 

1. Nhân viên làm việc trong môi trường chăm sóc sức khỏe và những người tham gia vào công 

tác chống dịch; 

2. Các cư dân và nhân viên tại các cơ sở chăm sóc và lưu trú cho người cao tuổi/người khuyết 

tật và nhân viên của các đơn vị Dịch vụ Chăm sóc Cộng đồng cho người cao tuổi/người 

khuyết tật; 

3. Nhân viên duy trì các dịch vụ công cộng quan trọng (bao gồm nhân viên làm việc cho nhà 

thầu dịch vụ của Chính phủ);  

4. Nhân viên cung cấp dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới hoặc làm việc tại các điểm kiểm 

soát và cửa khẩu. 

5. Nhân viên cơ sở kinh doanh dịch vụ thực phẩm và đồ uống, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi 

và nhân viên giao hàng (bao gồm cả giao đồ ăn mang đi) 

6. Nhân viên các hãng dịch vụ vận chuyển giao thông công cộng địa phương (ví dụ như tài xế 

taxi/xe buýt/xe buýt công cộng hạng nhẹ, trưởng tàu và nhân viên nhà ga) 

7. Công nhân xây dựng đã đăng ký và các cá nhân khác tại địa điểm cư trú 

8. Nhân viên quản lý bất động sản (ví dụ như nhân viên bảo vệ, nhân viên dọn dẹp vệ sinh và 

nhân viên văn phòng quản lý bất động sản) 

9. Giáo viên và nhân viên nhà trường (ví dụ như nhân viên giảng dạy và hỗ trợ của các trường 

mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học, nhân viên các trường đặc biệt, tài xế và nhân viên 

hộ tống của các xe buýt nhà trường và xe buýt hạng nhẹ tư nhân của nhà trường) 

10. Nhân viên ngành du lịch 

11. Nhân viên thuộc các cơ sở đã lên lịch theo Quy định phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh 

(Quy định và chỉ dẫn) (Kinh doanh và Cơ sở) (Cap. 599F) (ví dụ như nhân viên trung tâm 

thể dục thể hình và các cơ sở thẩm mỹ) 

12. Người giúp việc nhà 

13. (Những) người đi cùng đã nhận liều vắc-xin đầu tiên 

14. Người khác (Người không thuộc bất cứ nhóm đối tượng nào trên đây) 

 

Không phải cư dân Hồng Kông 

 

1. Những người có Giấy phép Xuất nhập cảnh đến và đi từ Hồng Kông và Macao được phép ở 

lại Hồng Kông với tư cách là du khách và có thể hoàn thành hai liều vắc-xin trong thời hạn 

lưu trú mà không cần gia hạn có thể nhờ bất kỳ bưu điện nào hỗ trợ (ngoại trừ các bưu điện 

lưu động) trong giờ hành chính, để hẹn hoàn thành hai liều vắc-xin tại các CVC trong thời 

hạn lưu trú của họ. 

 

2. Những người yêu cầu bồi thường không hoàn lại tiền và những người tị nạn được Cao Ủy 

Liên Hợp Quốc về Người tị nạn công nhận, thông qua Chi nhánh Dịch vụ Xã hội Quốc tế 

Hồng Kông, có thể cho biết ý định tiêm vắc xin của họ. Chính phủ có kế hoạch cung cấp 

vắc xin cho nhóm này tại các CVC được chỉ định. Đường dây nóng yêu cầu của Dịch vụ Xã 

hội Quốc tế Chi nhánh Hồng Kông là 6511 8566 (Văn phòng Kwun Tong); 6511 7786 

(Văn phòng Prince Edward) và 6515 9466 (Văn phòng Tuen Mun). 

 

 

3. Những du khách khác lưu trú tại Hồng Kông (phải có giấy tờ thông hành hợp lệ được phép 

ở lại Hồng Kông theo quy định của pháp luật và có thể hoàn thành hai liều vắc-xin trong 

thời hạn lưu trú mà không cần gia hạn) có thể mang theo giấy thông hành và các phiếu hạ 
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cánh hoặc các nhãn gia hạn thời gian lưu trú (áp dụng cho những du khách khác có gia hạn 

thời gian lưu trú) do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp cho bất kỳ bưu cục nào (ngoại trừ 

các bưu cục lưu động) trong giờ hành chính và nhân viên sẽ hỗ trợ họ hẹn hoàn thành hai 

liều vắc-xin trong các CVC trong thời gian lưu trú của họ. 

 

Hồ sơ tiêm chủng 

Sau khi tiêm vắc-xin, quý vị sẽ nhận hồ sơ tiêm chủng dạng giấy. Quý vị cũng có thể tải xuống hồ 

sơ tiêm chủng điện tử qua ứng dụng di động "iAM Smart" hoặc qua ứng dụng di động “eHealth”. 

 

Để biết thông tin mới nhất, vui lòng xem trang web: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/ 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/

