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Yêu Cầu Tiêm Vắc-xin COVID-19 cho Nhân Viên Hợp Đồng và Tình Nguyện Viên 
của Thành Phố 

Bắt đầu từ ngày 5 tháng 12 năm 2021, để tuân thủ Sắc Lệnh 2021-08: Yêu Cầu Tiêm Vắc-xin COVID-19 
cho các Nhân Viên Hợp Đồng của Thành Phốcủa Thị Trưởng Durkan, tất cả nhân viên hợp đồng làm việc 
cho Thành Phố trực tiếp hoặc tại chỗ đều phải được tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ. “Nhân viên hợp 
đồng” bao gồm các doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp hàng hóa và dịch vụ, dịch vụ tư vấn hoặc công 
trình công cộng/dịch vụ xây dựng cho Thành Phố.  

Vui lòng xem lại các yêu cầu tiêm chủng cho nhân viên hợp đồng (www.seattle.gov/contractorvax) để 
xác định xem Yêu Cầu Tiêm Vắc-xin COVID-19 có áp dụng cho quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị hay 
không. Yêu cầu này không áp dụng nếu quý vị chỉ làm việc với Thành Phố qua điện thoại hoặc trực tuyến 
và không bao giờ gặp trực tiếp. Yêu cầu này cũng không áp dụng nếu quý vị chỉ gặp trực tiếp trong thời 
gian rất ngắn - chẳng hạn như khi giao hàng. 

Tất cả nhân viên hợp đồng làm việc với Thành Phố đáp ứng được các yêu cầu của sắc lệnh này phải gửi 
Mẫu Đơn Chứng Nhận Tiêm Chủng theo phương thức điện tử, có tại 
http://www.seattle.gov/contractorvax, không trễ hơn ngày 5 tháng 12 năm 2021. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại các nguồn thông tin hỗ trợ sau (bằng tiếng Anh): 

• Yêu Cầu Tiêm Chủng Cho Nhân Viên Hợp Đồng (www.seattle.gov/contractorvax)  
• Những địa điểm cung cấp Vắc-xin Miễn Phí (www.seattle.gov/mayor/covid-19/vaccinations) 
• Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) về Yêu Cầu Tiêm Chủng cho Thành Phố và Nhân Viên Hợp Đồng 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thông dịch, vui lòng hỏi nhân viên Thành Phố mà quý vị làm việc cùng 
hoặc gửi email tới FAS_PC@seattle.gov.  
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