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Ở nhà, giữ an toàn và khỏe mạnh
Massachusetts đang chuẩn bị cho công tác phân phối vắc-xin ngừa COVID-19 an toàn. Tiểu bang 
đang áp dụng cách tiếp cận theo giai đoạn để xác định xem những nhóm đối tượng khác nhau nào sẽ 
được nhận vắc-xin. Khung thời gian được chia làm ba giai đoạn từ tháng 12/2020 đến tháng 06/2021. 

Chúng tôi biết mọi người có nhiều thắc mắc về vắc-xin. Bạn có thể xem thông tin cập nhật tại địa chỉ: 
www.Mass.gov/COVIDvaccine. Lưu ý tới thông tin và các bước tiếp theo mà chúng tôi thông báo 
trong thư và từ nhóm chăm sóc CCA của bạn. Chúng tôi luôn tận tâm để đảm bảo bạn được an toàn 
và giúp bạn hiểu về vắc-xin.

Khi nào tôi có thể tiêm vắc-xin ngừa 
COVID-19 ở MA?

GIAI ĐOẠN MỘT
Theo trình tự ưu tiên

 ⸱  Nhân viên chăm sóc y tế lâm sàng 
và phi lâm sàng chăm sóc trực tiếp 
và tiếp cận với COVID

 ⸱  Nơi ở tập thể nội trú, viện dưỡng lão 
và các nơi ở có chăm sóc y tế

 ⸱  Nhân viên tiếp ứng khẩn cấp (Cấp 
cứu, Cứu hỏa, Cảnh sát) 

 ⸱  Nơi ở tập thể tổng hợp (bao gồm 
nhà giam và nơi ở tạm thời)

 ⸱  Nhân viên chăm sóc y tế tại gia

 ⸱  Nhân viên chăm sóc y tế không tiếp 
cận với COVID

GIAI ĐOẠN HAI
Theo trình tự ưu tiên

 ⸱Người trên 75 tuổi

 ⸱  Người trên 65 tuổi, Người có hơn 2 
bệnh đi kèm (những người có nguy 
cơ cao mắc bệnh nặng)

 ⸱  Nhân viên giáo dục giai đoạn đầu, 
từ mẫu giáo đến lớp 12, chuyển tiếp, 
bán tạp hóa, tiện ích, thực phẩm và 
nông nghiệp, vệ sinh, công trình 
công cộng và y tế công cộng 

 ⸱  Những người có một bệnh đi kèm 

GIAI ĐOẠN BA
Vắc-xin sẽ có sẵn cho công chúng

Để biết thêm thông tin về phân phối vắc-xin, hãy vào trang web: Mass.gov/COVIDvaccine 

Tháng 12 - Tháng 2 Tháng 2 - Tháng 4 Tháng 4 - Tháng 6
Khung thời gian dự tính Cập nhật ngày 25/01/2021

Chúng ta còn nhiều điều chưa biết về COVID-19, vậy nên hãy tập trung vào việc bạn có thể kiểm soát.  
Sau đây là ba lời khuyên để giữ an toàn:

Tìm những nhu yếu phẩm cần thiết để ở nhà, ví dụ như thực phẩm và thuốc 
men. Nếu phải ra ngoài, hãy giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và rửa tay thường 
xuyên. 

Duy trì các buổi hẹn khám cần thiết, ví dụ như chủng ngừa cúm! 

Gọi cho Đường dây tư vấn y tá & bác sĩ lâm sàng 24 giờ của CCA nếu bạn 
có mối lo ngại khẩn cấp về sức khỏe: 866-610-2273 (TTY 711) và nhấn phím 3.
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Nguồn ảnh: Commonwealth of Massachusetts, tháng 01/2021. Khung thời gian có thể 
thay đổi. Hãy truy cập www.Mass.gov/COVIDvaccine để biết khung thời gian mới nhất.



Nhận chăm sóc từ CCA mà 
không phải ra khỏi nhà!

Tất cả chúng ta đều đã phải xoay sở với nhiều thay đổi do COVID-19, từ việc điều chỉnh sang chăm 
sóc trực tuyến và giãn cách xã hội cho đến ứng phó với tương lai bất trắc.   

Đây là lúc để nhìn lại bản thân. 

Hãy bắt nhịp với nhu cầu của bạn. Nếu bạn cảm thấy áp lực hoặc cô đơn, hãy tìm đến người bạn 
tin tưởng, ví dụ như đối tác chăm sóc CCA của bạn hay một nhân viên chăm sóc. Và duy trì kết nối 
với những người thân yêu. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe tâm thần của bạn.  

Chúng ta cũng thấy an tâm khi biết rằng những nhu cầu cơ bản của mình được quan tâm. Hãy báo 
cho nhóm chăm sóc CCA của bạn biết nếu bạn cần trợ giúp về những vấn đề như thực phẩm, chỗ 
ở, kết nối xã hội, bố trí thăm khám trực tuyến hay tìm hỗ trợ bằng ngôn ngữ của bạn. Hãy nhỡ rằng 
hỏi trợ giúp là một dấu hiệu của sức mạnh và chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ bạn!

Quản lý sức khỏe tâm thần của 
bạn trong thời kỳ khó khăn

Thế nào là bình thường 
đối với MÌNH?

Cơ thể mình đang nói gì? 

Mình có bao nhiêu năng 
lượng?

Giới hạn của mình 
là gì? 

Thế nào là đủ đối với 
mình?

Mình cần giúp đỡ về điều 
gì? Mình có thể hỏi ai để  

được giúp đỡ?

Mình có cần gọi cho bác sĩ 
không?

Mình có thể làm điều gì 
tử tế cho bản thân?

Bạn có biết là có bao nhiêu dịch vụ của CCA có thể được thực hiện qua video không? Bạn có thể 
cảm thấy an toàn và thoải mái khi nhận sự chăm sóc mình cần tại nhà. Sử dụng điện thoại thông 
minh, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng để thực hiện cuộc gọi trực tiếp bí mật với nhóm chăm 
sóc của bạn. 
Đây có thể là điều mới mẻ đối với bạn. Chúng tôi muốn giúp làm cho việc này trở nên dễ dàng. 
Nhóm hỗ trợ chăm sóc trực tuyến của CCA có thể hướng dẫn bạn về từng bước của quy trình này. 
Để được giúp kiểm tra thiết bị của mình, hãy gọi cho Nhóm hỗ trợ chăm sóc trực tuyến 
của CCA theo số 617-960-0380 (TTY 711), 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến thứ Sáu. 
Bạn không cần phải hẹn khám trước để được kiểm tra thiết bị của mình. Vui lòng truy cập 
ccavirtualcare.org để biết thêm thông tin về dịch vụ Chăm sóc trực tuyến của CCA!



Tìm trợ giúp về chỗ ở 
Nếu bạn là một trong số nhiều người đang gặp rắc rối với chỗ ở, CCA có mặt tại đây để giúp bạn. 
Điều quan trọng là phải hiểu rõ các lựa chọn của bạn và nguồn lực hỗ trợ sẵn có dành cho bạn.  

Nắm được các quyền lợi của bản thân
Nếu chủ nhà muốn đuổi bạn, họ phải xin phép từ tòa án.  
Chủ nhà của bạn không được:

• Khóa bạn ở bên ngoài
• Ném đồ đạc của bạn ra ngoài đường
• Quấy rối hay đe dọa bạn

Trợ giúp về tiền thuê & thế chấp
Nếu đang chậm thanh toán tiền nhà, bạn có thể đăng ký xin cứu  
trợ thông qua Trung tâm giáo dục người tiêu dùng về nhà ở  
(Housing Consumer Education Center, HCEC) trong khu vực.  
Gọi số 800-224-5124 để tìm cơ quan phụ trách khu vực của bạn.

Community Legal Services

Khu vực Greater 
Boston

Greater Boston Legal 
Services

617-371-1234

Volunteer Lawyers 
Project

617-603-1700 

Disability Law Center 617-723-8455

Khu vực 
MetroWest

MetroWest Legal 
Services

508-620-1830

Northeastern MA Northeast Legal Aid 978-458-1465

Southeastern MA South Coastal 
Counties Legal 
Services

Brockton: 508-586-2110
Fall River: 508-676-6265
Hyannis: 508-775-7020

Central MA Community Legal Aid 855-255-5342

Western MA Community Legal Aid Quận Hampden: 413-781-7814
Quận Hampshire & Quận Franklin:  413-584-4034
Quận Berkshire: 413-499-1950

Trợ giúp pháp lý
Những cơ quan sau có thể có khả năng sắp xếp cho bạn một luật sư, người này có thể bảo vệ 
bạn trước việc bị đuổi khỏi nhà hoặc giúp bạn giữ chỗ hoặc đăng ký chỗ tại nhà ở giá rẻ và nơi 
trú ẩn.  

Nếu bạn lo lắng về việc bị đuổi 
khỏi nhà, nhóm chăm sóc CCA 
có thể đưa ra hướng dẫn về 
các lựa chọn của bạn. Gọi số 
866-610-2273 (TTY 711) để 
được kết nối với nhóm chăm 
sóc của bạn.



Mary và John, chồng bà, hai hội viên lớn tuổi 
của Care Options, đã kết hôn được hơn 40 
năm. Họ tự hào khi có hai đứa cháu sinh đôi, 
vào lúc rảnh rỗi, họ thích đi bộ và bận bịu làm 
việc. Họ đang sống trong ngôi nhà ở Brockton 
thì đột ngột được tin là bà chủ nhà lại phải 
chuyển về. Họ rất đau lòng khi biết tin họ sẽ bị 
lấy lại ngôi nhà của mình. “Bị đuổi khỏi nhà là 
một trải nghiệm kinh khủng,” Mary nói. 

Khi một y tá chăm sóc tới nhà của họ, Mary nói 
với cô ấy rằng bà lo lắng rằng bà và ông John 
sắp trở thành người vô gia cư. Y tá nói với 
Mary rằng cô ấy có thể sắp xếp một nhân viên 
xã hội tới giúp bà lo việc chỗ ở. Mary lấy làm 
biết ơn và muốn biết liệu bà ấy có thể sắp xếp 
buổi gặp nhân viên sớm khi nào. 

Ruth, một nhân viên tư vấn hỗ trợ sức khỏe 
(health outreach worker, HOW) của CCA, nói 
rằng cô ấy có thể thấy trong mắt của Mary sự sợ hãi của bà trước viễn cảnh sẽ bị lấy lại nhà. HOW 
làm việc với các hội viên để cung cấp hỗ trợ về thực phẩm và chỗ ở, đồng thời phổ biến cho họ về 
các lựa chọn để có lối sống khỏe mạnh. Ruth trấn an Mary rằng bà ấy sẽ không thành người vô gia 
cư đâu. “Là một nhân viên tư vấn hỗ trợ sức khỏe, công việc của tôi là giúp bà ấy hiểu rõ các quyền 
lợi của mình.”

Ruth bênh vực cho Mary và John và đã giúp họ giải quyết thủ tục trước tòa và quy trình đuổi khỏi 
nhà. Cô ấy cũng đã giúp họ tìm một nơi ở mới. “Đúng là sứ giả của Chúa. Thật sự là sứ giả của 
Chúa đấy,” Mary nói. “Tôi thực sự không biết chúng tôi sẽ phải làm gì nếu không có CCA.” 

Hội viên Tiêu biểu: Mary  

Tôi thực sự không biết chúng tôi sẽ phải làm gì nếu không có CCA.

Tại sao chúng tôi lại hỏi về chủng tộc, sắc tộc và ngôn 
ngữ của bạn
Hãy giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về bạn bằng cách chia sẻ sở thích về chủng tộc, 
sắc tộc và ngôn ngữ của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu nhu cầu 
riêng của bạn, rủi ro sức khỏe và cách tốt nhất để liên lạc với bạn. Khi hiểu rõ hơn 
về hội viên của mình, CCA có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cá 
nhân hóa hơn. Bạn có quyền không cung cấp thông tin này. Xem Thông báo về 
các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách 
chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Bị đuổi khỏi nhà là một trải nghiệm kinh khủng.



Nhắc nhở! Cần đơn thuốc cho vật tư y 
tế của bạn 
Trung tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid 
Services, CMS) yêu cầu phải có đơn thuốc cho tất cả vật tư y tế, bao gồm các vật 
dụng dùng một lần như khăn lau, tã hay găng tay. 
Khi bạn yêu cầu những vật tư này từ CCA, chúng tôi cần đơn thuốc. Bạn có thể cần 
liên hệ với bác sĩ của mình để xin đơn thuốc. Nhà cung cấp của bạn biết về yêu cầu 
này.
CCA cũng sẽ làm việc với bạn để giúp bạn nhận được những vật tư cần thiết.  
Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần yêu cầu vật tư, hãy gọi cho Dịch vụ hội viên theo số 
866-610-2273 (TTY 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày/tuần.

Bác sĩ Marc Emmerich có niềm đam mê với việc giúp đỡ mọi 
người, nhất là những người bị khuyết tật về thể chất và trí 
tuệ. “Tôi cảm thấy có động lực khi giúp cải thiện cuộc sống 
của những người phải đối mặt với thách thức lớn,” Marc nói. 

“Hy vọng của tôi là giảm bớt những rào cản đối với dịch vụ 
chăm sóc chất lượng cao mà họ thường phải đối mặt”. 

Tại CCA, Marc và nhóm của mình mang tới một môi trường chào 
đón, nơi mà các hội viên được tiếp cận sự chăm sóc và những dịch 

vụ có chất lượng cao, được cá nhân hóa mà họ cần để sống một cuộc 
sống an toàn và độc lập tại nhà và trong cộng đồng. 

“Dù ở văn phòng hay trên môi trường ảo, chúng tôi kết hợp dịch vụ y tế với dịch vụ sức khỏe hành vi,” 
ông cho biết. “Thậm chí chúng tôi còn giúp các bệnh nhân gặp vấn đề về lạm dụng thuốc/ma túy hay 
nhu cầu hỗ trợ xã hội. Tất cả đều là những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc.” 

Khi bạn là bệnh nhân nhận dịch vụ chăm sóc chính và là hội viên của một chương trình bảo hiểm y 
tế, CCA có thể điều phối tất cả công tác chăm sóc và dịch vụ của bạn một cách trơn tru. “Các bác sĩ 
chăm sóc chính của chúng tôi làm việc mật thiết với nhóm chăm sóc của hội viên để đảm bảo rằng 
hội viên nhận được dịch vụ mình cần. Đó là phần giá trị lớn lao mà chúng tôi mang đến,” Marc nói.

Gặp Marc Emmerich: 
Bác sĩ chăm sóc chính tại CCA

Điều mà tôi thấy đáng quý nhất đó là sự kết nối 
mà tôi gây dựng được với bệnh nhân và người 
chăm sóc của họ.



Hướng dẫn
1. Đun nóng dầu ô liu trong một nồi lớn. Thêm thịt bò vào và áp chảo.
2. Cho hành, tỏi, muối, tiêu, ngò, nước vừa đủ ngập thịt. Khuấy để các thành phần trộn 

đều. Đậy nắp nồi và nấu trên lửa nhỏ cho đến khi thịt mềm.
3. Thêm cà chua và sốt cà chua.
4. Tiếp tục nấu trong khoảng 20 phút.
5. Thêm cháo hominy và tiếp tục nấu thêm 15 phút, thỉnh thoảng khuấy đều. Nếu quá đặc, 

thêm nước để có độ sệt mong muốn. 

Pozole là món súp truyền thống của Mexico và 
món dễ ăn hoàn hảo. Vừa ấm lòng, vừa tốt cho 
sức khỏe, lại rất hợp túi tiền nữa. 

Thời gian chuẩn bị: 15 phút
Thời gian nấu: 45 phút 
Tổng thời gian: 1 giờ

Nguyên liệu

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC),  
Tasty Recipes for People with Diabetes and Their Families, 2018.

Commonwealth Care Alliance (CCA) là một chương trình bảo hiểm y tế có hợp đồng với cả 
Medicare và MassHealth (Medicaid) để cung cấp quyền lợi của cả hai chương trình cho người 
đăng ký tham gia. Việc ghi danh vào chương trình tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

Cách nấu món Pozole đơn giản

• 2 cân Anh thịt bò nạc, cắt 
khối (Có thể thay bằng ức gà 
không da, không xương.)

• 1 muỗng canh dầu ô liu
• 1 củ hành tây băm nhỏ
• 1 tép tỏi thái nhỏ

• 1/4 muỗng cà phê muối
• 1/8 muỗng cà phê tiêu
• 1/4 chén ngò tươi cắt nhỏ
• 1 quả cà chua hầm cỡ 15 oz
• 2 oz tương cà chua
• 1 hộp cháo ngô loại 1 pound và 13 oz (Có thể dùng 

đậu gà, ngô, khoai tây nghiền hoặc bột đậu xanh.)

Số lượng mỗi khẩu phầnThông tin dinh 
dưỡng
Số khẩu phần mỗi công 
thức: 8
Cỡ khẩu phần: 1 cốc

Calo 260

Tổng chất béo 7g Tổng cacbon hyđrat 23g

Cholesterol 60mg Chất xơ thực chế 4g

Muối (natri) 630mg Đường 6g

Protein 24g Kali 525mg

 

  



Bạn có thể nhận được tin nhắn điện thoại ghi âm sẵn từ CCA để nhắc bạn về các 
buổi hẹn quan trọng và dịch vụ chăm sóc đến hạn. 
Trong năm, chúng tôi cũng liên hệ với bạn để hỏi về trải nghiệm của bạn 
với CCA. Từ tháng 2 đến tháng 7, một số hội viên của CCA cũng có thể 
nhận được một trong những khảo sát Medicare sau đây:

Consumer Assessment of Healthcare Providers & Systems 
(CAHPS): Khảo sát này hỏi về việc chăm sóc và những dịch vụ 
mà bạn nhận được từ chương trình bảo hiểm y tế của mình. 
Health Outcomes Survey (HOS): Khảo sát này hỏi về sức khỏe 
và hạnh phúc của bạn.

Những thông báo nhắc nhở và khảo sát này giúp chúng tôi đảm bảo bạn 
nhận được sự chăm sóc cần thiết. Phản hồi của bạn cũng có thể cải thiện 
dịch vụ để giúp những người khác giống như bạn.  
Chúng tôi cộng tác với một công ty có tên là Symphony Performance Health 
Analytics (SPH Analytics) để tiến hành những cuộc gọi này.

Thông báo! Chúng tôi đang cố gắng liên 
lạc với bạn   
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