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Các Nguyên Tắc Về Việc Tiêm Thuốc Chủng Ngừa COVID19 Của SEIU 

18/12/20 

 

Các đoàn viên SEIU là công nhân thiết yếu, làm việc ở tuyến đầu để chống đại dịch đã tàn phá các cộng 

đồng của chúng ta. Khi chúng ta đối đầu với ba khủng hoảng – đại dịch, nền kinh tế sụp đổ, và sự bất 

công về chủng tộc đang tiếp diễn – chúng ta yêu cầu các công ty lớn và các nhà lãnh đạo dân cử không 

chỉ ca ngợi chúng ta, mà hãy kính trọng chúng ta, bảo vệ chúng ta, và trả thù lao cho chúng ta. Bởi vì 

chúng ta tranh đấu vì tính an toàn, công lý, và sự công bằng cho bản thân, các gia đình của chúng ta, 

những người chúng ta quan tâm và cung cấp dịch vụ chăm sóc, và nói chung toàn bộ cộng đồng của 

chúng ta, chúng ta cam kết với các nguyên tắc về thuốc chủng ngừa COVID19 sau đây: 

 
1. Thuốc chủng ngừa là kỹ thuật đã được chứng minh ngăn chặn lan truyền bệnh tật. Thuốc chủng 

ngừa COVID là công cụ then chốt để bảo vệ gia đình của chúng ta, bản thân chúng ta, và các 

cộng đồng của chúng ta trong khi chúng ta xóa sổ virus có thể gây chết người này. Chúng ta 

khuyến khích các đoàn viên SEIU tiêm thuốc chủng ngừa. 

 

2. Thuốc chủng ngừa phải được phân phối một cách công bằng và minh bạch và phải đặt ưu tiên 

các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi virus này, bao gồm các công nhân thiết yếu, những 

người có  điều kiện sức khỏe cơ bản và các cộng đồng người da màu bị ảnh hưởng nhiều nhất. 

 

3. Các loại thuốc chủng ngừa phải được cung cấp miễn phí, và các công nhân nên được trả lương 

phép nếu quá trình tiêm chủng bắt buộc họ phải nghỉ làm lúc đó. 

 

4. Người chủ/công ty không được dùng thuốc chủng ngừa để thay thế cho sự an toàn công nhân và 

văn bản hướng dẫn biện pháp phòng ngừa hoặc thay thế việc bảo đảm các công nhân có thể 

tiếp cận được đồ bảo hộ cá nhân. 

 

5. Các kế hoạch phân phối thuốc chủng ngừa phải bao gồm việc cung cấp kiến thức và các hoạt 

động tiếp cận sâu rộng và có ý nghĩa liên quan đến các công nhân thiết yếu và cộng đồng của 

chúng ta. 

 

6. Các kế hoạch tiếp cận phải công nhận tầm ảnh hưởng của nạn phân biệt chủng tộc do chính 

sách, văn hóa, và quy tắc thực hành của các cơ quan trong việc gây tổn thương và tăng cao mức 

độ nghi ngờ quá trình tiêm chủng tại các cộng đồng người Da Đen và da nâu. 

 
 

7. Biện pháp tốt nhất để khuyến khích việc tiêm chủng phổ quát là thông qua tiến trình cung cấp 



seiu2015.org | Twitter: @SEIU2015 | Instagram: @SEIU2015 | Facebook.com/SEIU2015 

 
 

kiến thức và quá trình tiếp cận, chứ không phải thông qua việc bắt buộc công chúng phải tiêm 

thuốc chủng ngừa. 

 


