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Chuẩn bị cho việc phân phối vắc-xin COVID-19 ở Alberta 
Preparing for COVID-19 vaccine distribution in Alberta 
 

Ngày 02 Tháng Mười Hai 2020  

Chính phủ Alberta đã chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận và 

phân phối vắc-xin COVID-19 và có tới 435.000 người 

dân Alberta sẽ được cung cấp vắc-xin trong quý đầu 

tiên của năm 2021. 

 

Việc lên kế hoạch và chuẩn bị đang được tăng cường. Alberta 

đang ở vị trí quan trọng để triển khai một chương trình tiêm 

chủng theo từng giai đoạn ngay khi có vắc-xin. 

 

Để hỗ trợ công việc đang diễn ra này, chính phủ Alberta đã chỉ 

định một Lực Lượng Đặc Nhiệm Vắc-xin COVID-19 mới. Dưới sự 

chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trung Tướng hồi hưu Paul 

Wynnyk, Lực Lượng Đặc Nhiệm Vắc-xin COVID-19 sẽ xây dựng 

dựa trên các bước mà Y Tế Alberta và Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế 

Alberta đã thực hiện để chuẩn bị cho việc cung cấp vắc-xin. 

 

“Alberta đã sẵn sàng triển khai một loại vắc-xin cứu mạng ngay từ 

Ngày Đầu Tiên. Chúng ta có một kế hoạch được phát triển tốt, 

bắt đầu bằng việc chủng ngừa cho những người dễ bị tổn thương 

nhất. Những nỗ lực của chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi cựu chỉ 

huy Quân Đội Canada, với ý kiến đóng góp từ các chuyên gia y tế 

cộng đồng hàng đầu.” 

Jason Kenney, Thủ Hiến Bang 

 

Lực lượng đặc nhiệm sẽ giám sát việc thực hiện chương trình 

cung cấp vắc-xin của tỉnh bang để bảo đảm việc phân phối  

vắc-xin một cách hợp lý, kịp thời và hiệu quả trên toàn Alberta. 

 

“Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, có mục tiêu cần 

thiết để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, đồng thời lập kế 

hoạch cho một vắc-xin an toàn và hiệu quả khi vắc-xin đã sẵn 

sàng. Lực lượng đặc nhiệm mới này sẽ phát triển công việc sâu 

rộng mà các viên chức y tế đã làm để bảo đảm rằng người dân 

Alberta sẽ được chủng ngừa càng nhanh càng tốt, ngay khi có 

vắc-xin.” 

Tyler Shandro, Bộ Trưởng Y Tế 
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Tin mới 

Hiện tại, không có vắc-xin COVID-19 nào được Y Tế Canada chấp thuận. Sau khi được chấp thuận, 

Alberta dự kiến sẽ nhận đủ các liều vắc-xin Pfizer và Moderna để bắt đầu chủng ngừa cho 435.000 

người Alberta có nguy cơ cao nhất, trong khoảng từ tháng Một đến tháng Ba năm 2021. 

 

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo đảm rằng khi vắc-xin đã sẵn sàng ở Alberta, nó sẽ được 

phân phối nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Chúng tôi đang chỉ định một nhóm đa ngành, được 

thu hút từ khắp các dịch vụ công, để tập trung hoàn toàn vào vấn đề này.” 

Paul Wynnyk,chủ trì, Lực Lượng Đăc Nhiệm Vắc-xin COVID-19  

 

Chủng ngừa sẽ được chia theo từng giai đoạn, bắt đầu với Giai Đoạn 1 vào đầu tháng Một, sau khi 

nhận được vắc-xin. Những người được chủng ngừa trong Giai Đoạn 1 bao gồm những người sống 

trong các cơ sở chăm sóc dài hạn và được chỉ định hỗ trợ và nhân viên trong các cơ sở đó, các cá 

nhân ở khu bảo tồn First Nation trên 65 tuổi, người cao niên tuổi từ 75 trở lên, và nhân viên chăm 

sóc sức khỏe cần thiết nhất để bảo đảm năng lực của lực lượng lao động và người có nhiều khả 

năng lây truyền COVID-19 cho những người có nguy cơ cao nhất. 

 

Giai Đoạn 2 dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng Tư năm 2021 và một lần nữa sẽ được nhắm tới các nhóm 

cư dân được ưu tiên. Giai Đoạn 3 sẽ liên quan đến việc triển khai tiêm chủng cho người dân Alberta 

nói chung, dự kiến bắt đầu vào mùa thu năm 2021. 

 

Trong những giai đoạn đầu của đại dịch, Trung Tâm Điều Hành Tỉnh Bang, dưới sự lãnh đạo của 

Wynnyk, đã là một phần trong quan hệ đối tác thành công với Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta để mua 

và phân phối khẩu trang, áo choàng, găng tay và tấm che mặt trong bối cảnh toàn cầu đang đổ xô 

mua các trang bị bảo hộ cá nhân (personal protective equipment gọi tắt là PPE). 

 

Các thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm Vắc-xin COVID-19 sẽ bao gồm chuyên môn liên chính 

phủ trong các hoạt động và hậu cần, quan hệ liên bang-tỉnh bang, lĩnh vực y tế và lâm sàng, sức 

khỏe cộng đồng và chủng ngừa, đạo đức, công nghệ thông tin và dữ liệu. 

 

Điểm nhanh các sự kiện 

 Alberta đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ liên bang và các tỉnh bang và vùng lãnh thổ khác 

để mua vắc-xin COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. 

 Hiện không có vắc-xin COVID-19 nào được Y Tế Canada chấp thuận. 

 Tại thời điểm này, Alberta đã được phân bổ liều lượng của hai loại vắc-xin, dự kiến sẽ bắt đầu 

đươc giao vào đầu năm 2021 nếu được Y Tế Canada chấp thuận. 

 Alberta dự kiến sẽ nhận được các liều vắc-xin Pfizer bắt đầu từ đầu năm 2021, sau đó là các 

liều vắc-xin Moderna. 

 Số tiền và mốc thời gian chính xác vẫn đang được quyết định. 

 Cả hai loại vắc-xin này dự kiến sẽ được giao thành nhiều lô hàng trong suốt quý đầu tiên của 

năm 2021. 

 Các lô hàng vắc-xin bổ sung dự kiến sẽ có vào cuối năm 2021 khi sản lượng toàn cầu tăng. 

 


