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Bản Tóm Tắt Các Con Số Từ Các Sự Kiện Chích Ngừa Của 
PPS Cho Các Học Sinh 5-11 Tuổi 

Sở Học Chánh Portland tiếp tục ủng hộ cho tất cả học sinh và nhân viên hội đủ điều kiện được 
chích ngừa COVID-19. Để giúp khởi động nỗ lực chích ngừa cho các học sinh nhỏ tuổi sau khi liều 
lượng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được phê duyệt vào Ngày 2 Tháng 11, chúng tôi đã tổ chức 
các sự kiện tại một số trường học để tạo cơ hội cho các học sinh da màu được chích ngừa. 

Dữ liệu có sẵn từ sáu trong số các sự kiện này được tổ chức từ Ngày 10 đến Ngày 19 Tháng 11, 
tại Rigler, Sitton, Boise-Eliot / Humboldt, Lent, Scott và Faubion, cung cấp bản tóm tắt về sự 
hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng. Tại những địa điểm đó, nơi cung cấp vắc-xin cho các học 
sinh của các trường đó và gia đình của các em, chúng tôi đã chích ngừa cho 687 người. Trong số 
những người nhận vắc xin đó, 514 người trước đây chưa được chích ngừa, bổ sung thêm một 
lớp bảo vệ mới cho các trường học và cộng đồng. 

Các sự kiện, với sự hợp tác của Kaiser Permanente và Medical Teams International, được tổ 
chức như một cách để tiếp cận các học sinh và gia đình da màu cũng như các học sinh mới đủ 
điều kiện từ 5 đến 11 tuổi. Một số dữ liệu có sẵn cho thấy những nỗ lực đó đã thành công như 
thế nào: 

Loại Số Chích Ngừa  Ghi Chú 

Tổng Cộng 687 Tổng cộng từ Rigler, Sitton, 
Boise-Eliot/Humboldt, Lent, 
Scott, Faubion 

Các học sinh 5-11 tuổi 501 Đã nhận liều vắc-xin Pfizer 
cho trẻ em nhỏ hơn 

Các học sinh, gia đình từ 18 
tuổi trở lên 

181  

Chưa được chích ngừa trước 
đây 

514 Đã nhận được liều vắc xin 
đầu tiên 

Đã nhận liều tăng cường 171 Những người đã được chích 
ngừa đầy đủ trước đó 

Người Tây Ban Nha 

 

108 Các học sinh gốc Tây Ban Nha 
chiếm khoảng 16% tổng số 
học sinh PPS 



2 

Người Da Đen/Người Mỹ gốc 
Phi 

69 Các học sinh Da Đen/Người 
Mỹ gốc Phi chiếm khoảng 
10% tổng số học sinh PPS 

 


