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Thông tin công bố trên mạng xã hội 
về thuốc chủng ngừa COVID-19 

6/7/2021 

Sử dụng các mẫu bài đăng trên mạng xã hội này để giúp chia sẻ thêm thông tin về thuốc chủng ngừa  
COVID-19 với bạn bè, gia đình của quý vị và các thành viên cộng đồng. Sử dụng các hình chụp hoặc hình ảnh riêng của 
quý vị cùng với các thông điệp này nếu muốn. Quý vị cũng có thể sử dụng các hình ảnh từ 
Hình ảnh trên mạng xã hội về chương trình Giữ an toàn MN Stay Safe MN Social Media Images. Các tài liệu truyền thông 
được phiên dịch về chương trình Giữ an toàn MN Translated Stay Safe MN media cũng có sẵn để sử dụng. 

Các mẫu bài đăng 
Tại sao quý vị lại đi chích ngừa?  Quý vị chích người cho ai?  #RollUpYourSleevesMN 

Tôi/chúng tôi ủng hộ chích ngừa vì [đưa vào thông điệp cá nhân]! mn.gov/vaccine #RollUpYourSleevesMn 

Đi chích ngừa là cách an toàn nhất để giúp người dân Minnesota trở lại với những người thân yêu và các hoạt động 
chúng ta yêu thích!  #RollUpYourSleevesMN 

Thực tế: Tất cả mọi người dân trên 12 tuổi ở MN có thể đi chích ngừa.  
Thực tế: Thuốc chủng ngừa được cung cấp miễn phí cho quý vị.  
Thực tế: Quý vị có thể có được cơ hội chích ngừa ngay hôm nay. https://vaccineconnector.mn.gov/ 
#RollUpYourSleevesMn 

Quý vị muốn con em quý vị (từ 12 tuổi trở lên) tận hưởng những niềm vui mùa hè? Hãy cùng đi chích ngừa! 
https://vaccineconnector.mn.gov #RollUpYourSleevesMN 

Chúng tôi biết mọi người có nhiều thắc mắc về thuốc chủng ngừa COVID-19. Tìm hiểu thêm về thuốc chủng ngừa 
COVID-19 tại www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html #RollUpYourSleevesMN 

Cảnh giác với các âm mưu lừa đảo! Các viên chức y tế cộng đồng hoặc bác sĩ và y viện sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị 
nộp tiền, cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hay số an sinh xã hội. Những lời đề nghị bán hay gửi 
thuốc chủng ngừa đều là lừa đảo. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị bị lừa đảo liên quan đến COVID-19 hãy vào xem thông tin 
trên trang mạng https://www.ag.state.mn.us/Office/Forms/COVID19Complaint.asp. #RollUpYourSleevesMN 

Facebook Frames: 

Nếu quý vị có tài khoản Facebook, quý vị có thể thêm khung trang trí cho hình ảnh đại diện của quý vị để giúp những 
người theo dõi quý vị thấy là quý vị đã đi chích ngừa hoặc ủng hộ việc chích ngừa bằng các loại thuốc chủng ngừa 
COVID-19.  

Hãy cùng xắn tay thực hiện, Minnesota 

Tôi đã đi chích ngừa 
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Liên lạc health.communications@state.mn.us để yêu cầu cung cấp định dạng khác. (Vietnamese) 
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