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Get Your COVID-19 
Vaccine! 
Protect your children and neighbors 
going back to school and before the 
winter COVID-19 season

CalOptima invites community 
members 5 years and older to 
get their vaccine or booster.
Vaccines Available: Pfizer and Moderna (1st, 2nd  
and 3rd doses, and boosters)

A parent or guardian is required to be present with 
their child and show proof of the child’s age.

CalOptima will be onsite to check Medi-Cal eligibility, 
issue $25 Member Health Rewards to eligible 
members and host a resource table. 

The County of Orange Social Services Agency will be 
on-site to provide Medi-Cal, CalFresh and CalWORKs 
enrollment.

To register
Call the OCHCA Health Referral Line at 1-800-564-8448 or use www.othena.com to register and 
select a vaccination site. Walk-ins welcome. Transportation for CalOptima Medi-Cal members can be 
arranged by calling CalOptima at 1-888-587-8088.

Event Details
  Thursday, August 18, 2022  
2–6 p.m. 
Theodore Roosevelt Elementary School 
1600 E. Vermont Ave., Anaheim, CA 92805

  Saturday, September 17, 2022 
9 a.m.–1 p.m. 
Key Elementary School 
2000 W. Ball Rd., Anaheim, CA 92804

Sponsored by CalOptima and the OC Health Care Agency With Support From Community Partners.
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Hãy Chích Vắc-xin 
Ngừa COVID-19!
Để bảo vệ con em của quý vị và 
những người chung quanh khi quay 
lại trường học và trước dịch bệnh 
COVID-19 trong mùa đông

CalOptima mời mọi người từ 
5 tuổi trở lên trong cộng đồng 
đến chích ngừa hoặc chích mũi 
tăng cường.
Cung cấp các loại Vắc-xin: Pfizer và Moderna (mũi thứ 
nhất, thứ hai và thứ ba, và các mũi chích tăng cường)
Cha mẹ hoặc người giám hộ phải có mặt cùng với con 
của họ và cung cấp giấy tờ về tuổi của trẻ.
CalOptima sẽ có mặt tại sự kiện để kiểm tra sự hội đủ 
điều kiện với chương trình Medi-Cal, cung cấp Tặng 
thưởng Chăm sóc Sức khỏe trị giá $25 cho các thành 
viên hội đủ điều kiện và có một bàn trợ giúp thông tin. 
Sở Xã hội của Quận Cam sẽ có mặt tại sự kiện để giúp 
ghi danh vào chương trình Medi-Cal, CalFresh và 
CalWORKs.

Để Ghi danh
Xin gọi cho Đường Dây Giới Thiệu Y Tế của cơ quan Chăm Sóc Sức Khỏe của Quận Cam (OCHCA) ở số  
1-800-564-8448 hoặc vào trang mạng www.othena.com để ghi danh và chọn địa điểm chích ngừa. 
Không cần lấy hết trước. Quý vị có thể sắp xếp dịch vụ chuyên chở cho các thành viên Medi-Cal của 
CalOptima bằng cách gọi cho CalOptima ở số 1-888-587-8088.

Chi tiết về Sự kiện
  Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022  
Từ 2 đến 6 giờ chiều 
Trường Tiểu học Theodore Roosevelt 
1600 E. Vermont Ave., Anaheim, CA 92805

  Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2022 
Từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa 
Trường Tiểu học Key 
2000 W. Ball Rd., Anaheim, CA 92804

Được CalOptima và cơ quan Chăm Sóc Sức Khỏe của Quận Cam tài trợ với sự hỗ trợ từ các cơ quan cộng tác trong cộng đồng.


