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Yêu cầu đối với
Thống đốc Baker

PHÂN BỔ TRỰC TIẾP 10 TRIỆU ĐÔ LA CHO CÁC TỔ
CHỨC CỘNG ĐỒNG ĐÁNG TIN CẬY ĐỂ TIẾP CẬN VÀ
THAM GIA VÀO CÁC CỘNG ĐỒNG DA MÀU
Kinh nghiệm lịch sử cũng như đương đại về kỳ thị chủng tộc
và phân biệt đối xử đã dẫn đến mức độ mất lòng tin cao trong các cộng đồng
người da đen, La-tinh, người nhập cư và người có thu nhập thấp cũng như
những người bị giam giữ. Quỹ nên được dành ngay cho các tổ chức đáng tin cậy
trong các cộng đồng này để tiếp cận người dân, cung cấp thông tin chính xác
đến họ và giải quyết các mối quan tâm trong cộng đồng. Các tổ chức này có
được lòng tin trong cộng đồng và biết cách tiếp cận cũng như thu hút cư dân
một cách hiệu quả.

THỰC HIỆN NGAYonly
LẬP TỨC VIỆC CUNG CẤP 20% LIỀU
By appointment
BỔ SUNG ĐÃ HỨA CHO CÁC CỘNG ĐỒNG BỊ ẢNH
HƯỞNG NẶNG NỀ NHẤT

Chính quyền của thống đốc Baker đã hứa sẽ phân bổ tăng cường vắc xin cho các
cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19 - nhưng đã thất bại trong việc
phân phối các liều bổ sung này. Điều này phải được thực hiện ngay lập tức và phải
được xác định bằng mã vùng của cư dân nhận vắc xin, chứ không căn cứ vào vị trí
của phòng khám y tế. Việc phân phối bổ sung này phải có sẵn ở tất cả các vùng
của tiểu bang và phải được phân phối thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức
cộng đồng, các chương trình tiêm chủng lưu động, và cùng các phương pháp
khác.

ĐẶT MỤC TIÊU RÕ RÀNG & THEO DÕI ĐIỂM CHUẨN CỦA
VẮC XIN NHẰM PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC VIỆC TÁC ĐỘNG
KHÔNG CÂN XỨNG ĐỐI VỚI CƯ DÂN DA ĐEN VÀ LA-TINH

VACCINE EQUITY NOW!
THÀNH VIÊN LIÊN MINH:
ACLU of MA
Black Boston COVID-19 Coalition
Black Economic Council of MA
Immigrants Assistance Center
Jetpac Resource Center
King Boston
La Colaborativa
Lawyers for Civil Rights
MA Immigrant Collaborative
MA Immigrant & Refugee Advocacy
Coalition
MA Public Health Association
NAACP, New Bedford Chapter
NAACP, New England Area
Conference
The Somerville Mayor's Office
Southeast Asian Coalition of Central
MA
Union of Minority Neighborhoods
The Welcoming Project
Worcerster Together Coalition

Cư dân Da đen và La-tinh đã bị ảnh hưởng không tương xứng bởi COVID-19, nhưng vẫn đang nhận được vắc xin với tỷ lệ thấp
hơn nhiều so với cư dân Da trắng. Để thay đổi điều này, chính quyền của thống đốc Baker phải thiết
lập và giám sát các mục tiêu rõ ràng hơn để việc cung cấp vắc-xin phản ánh đúng tỷ lệ nhập viện của mỗi nhóm chủng tộc nghĩa là ít nhất 10% và 15% liều cho cư dân Da đen và La-tinh - lớn hơn tỷ trọng của họ trong dân số. Cho đến nay, tỷ lệ tiêm
vắc xin của cư dân La-tinh và Da đen ở mức thấp đáng báo động, chỉ lần lượt là 3,9% và 5,1%. Để có tính minh bạch, dữ liệu thô
đã loại bỏ danh tính phải có sẵn để phân tích công khai, với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư chặt chẽ.

CẢI THIỆN VIỆC TIẾP CẬN NGÔN NGỮ VÀ NĂNG LỰC VĂN HÓA TRÊN TẤT CẢ CÁC KHÍA
CẠNH CỦA VIỆC TIẾP CẬN VÀ QUẢN LÝ VẮC XIN
Tất cả các khía cạnh của việc phân phối vắc xin - bao gồm trang web, trung tâm cuộc gọi, tài liệu in ấn, nhân viên tại các
điểm tiêm vắc xin và các chiến dịch truyền thông - phải bao gồm những cư dân nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Haiti
Creole, Cape Verdean Creole, Việt Nam, Khmer và Quan Thoại, và một số các ngôn ngữ khác. Các chuyên gia chăm sóc sức
khỏe và cư dân da màu, cũng như những người có nguồn gốc ngôn ngữ khác nhau, nên tham gia vào
việc sản xuất chiến dịch truyền thông đại chúng của tiểu bang.

BỔ NHIỆM MỘT CHỦ NHIỆM PHỤ TRÁCH VẮC XIN LÀ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH
NHIỆM ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ BẤT BÌNH ĐẲNG VẮC XIN
Thống đốc Baker nên bổ nhiệm ngay một giám đốc cấp cao phụ trách về công bằng và tiếp cận tiêm chủng COVID-19,
người này có trọng tâm duy nhất là xóa bỏ sự bất bình đẳng trong tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 có nguồn gốc từ việc kỳ thị
chủng tộc và phân biệt đối xử, việc không tin tưởng vào chính phủ hoặc do tiếp cận thông tin, giao thông khác nhau, hoặc
từ các nguồn khác.
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