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Tháng 3, 2021 
 

Mẫu Đơn Tự Xác Nhận Yếu Tố Rủi Ro Để Tiêm Vắc-xin COVID-19 tại Tiểu Bang Louisiana 
 
Có hiệu lực vào thứ Ba, 9 tháng 3, Tiểu Bang Louisiana đã mở rộng điều kiện được tiêm Vắc-xin COVID-
19 để bao gồm những người có các điều kiện sức khỏe có thể dẫn đến nguy cơ bị bệnh cao hơn. Nếu 
quý vị nằm trong độ tuổi 18 đến 64 (hoặc 16 tuổi trở lên nếu tiêm vắc-xin Pfizer) và có một trong những 
điều kiện sau đây, thì hiện nay quý vị đủ điều kiện được tiêm vắc-xin COVID-19. Nếu quý vị đang mang 
thai bất kể độ tuổi, quý vị sẽ đủ điều điện. 
 
Để biết danh sách hoàn chỉnh, cập nhật nhất về những ai đủ điều kiện tiêm vắc-xin, hãy truy cập: 
covidvaccine.la.gov 
 
Vui lòng chọn kế bên bệnh trạng có nguy cơ cao mà quý vị có và ký tên vào dưới cùng của mẫu 
đơn. Cơ sở tiêm vắc-xin sẽ giữ một bản sao của mẫu đơn này, và nó có thể được Tiểu Bang kiểm tra. 
Nếu có thể, vui lòng mang theo mẫu đơn này (hoặc một bản sao) đến buổi hẹn tiêm vắc-xin. Không cần 
giấy tờ nào khác từ bác sĩ của quý vị. 
 
Các bệnh trạng có nguy cơ cao (18 tuổi trở lên, hoặc 16 tuổi trở lên chỉ đối với vắc-xin Pfizer) hiện 
nay đủ điều kiện tiêm vắc-xin trong Giai Đoạn 1b. Chọn tất cả các trường hợp phù hợp: 
 

o Suyễn (vừa đến nặng) 
o Ung thư  
o Bệnh mạch máu não (ảnh hưởng đến các mạch máu và nguồn máu đến não) 
o Bệnh thận mạn tính 
o COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) 
o Xơ nang 
o Hội Chứng Down 
o Bệnh tim, chẳng hạn như suy tim, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim 
o Cao huyết áp hay tăng xông 
o Tình trạng suy giảm miễn dịch (hệ miễn dịch bị suy giảm) do ghép cơ quan 
o Tình trạng suy giảm miễn dịch (hệ miễn dịch bị suy yếu) do truyền máu hoặc ghép tủy xương, thiếu miễn 

dịch, HIV, sử dụng corticosteroid, hoặc sử dụng các thuốc khác làm suy giảm miễn dịch. 
o Thừa cân (BMI > 25 kg/m2, nhưng < 30 kg/m2) 
o Béo phì (chỉ số khối cơ thể [BMI] là 30kg/m2 trở lên nhưng < 40kg/m2) 
o Béo phì nghiêm trọng (BMIC >40kg/m2) 
o Mang thai 
o Các bệnh thần kinh nghiêm trọng, chẳng hạn như sa sút trí tuệ 
o Bệnh Hồng Cầu Liềm 
o Hút thuốc 
o Bệnh tiểu đường loại 1 
o Bệnh tiểu đường loại 2  
o Bệnh gan mạn tính 
o Xơ hóa phổi (mô phổi bị tổn thương hoặc có sẹo) 
o Thiếu máu vùng biển (một dạng rối loạn máu) 

 
 
Đã ký: _____________________ Ngày: _________________  
 
Vui lòng ký và mang mẫu đơn này đến buổi hẹn tiêm vắc-xin, hoặc yêu cầu nhà cung cấp vắc-xin của quý vị cung cấp một mẫu đơn 
trắng. 

John Bel Edwards 
THỐNG ĐỐC 

 

Ts. Courtney N. Phillips 
BỘ TRƯỞNG 
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