
HOW TO  
REGISTER
FOR VACCINATION
Using Harris County’s Smart Waitlist

Harris County Public Health has strived to create an efficient, fair, and equitable distribution process for vaccines. As 
HCPH receives shipments of vaccines, individuals will be selected from the waitlist based on a randomized process, with 
individuals in phase 1A prioritized over individuals in phase 1B and older individuals prioritized over younger individuals. 

Individuals in Phase 1A who register for the waitlist will be prioritized before those in Phase 1B to ensure everyone in 
Phase 1A has an opportunity to receive the vaccine. Within Phase 1A, individuals will be selected at random from the 
following age cohorts, with oldest cohorts prioritized first: 75+, 65–74, 55–64, 45–54, 35–44, 25–34, 18–24.

please visit StaySmartDoYourPart.com. 

For more information about COVID-19 vaccines, 

Harris County Public Health (HCPH) makes it easy for county residents to register for our 
COVID-19 vaccination waitlist. Vaccines are free and registration is open to all residents  

at ReadyHarris.org or by calling (832) 927-8787.

Together Against COVID-19

The Texas Department of State Health Services 
currently limits vaccine distribution to residents 
in categories 1A and 1B. Individuals who are not 
qualified to receive the vaccine under Phases 1A 
or 1B will still be able to register for the waitlist. 
However, you will not be contacted to schedule 
an appointment until the Texas DSHS expands 
eligibility beyond Phases 1A and 1B.  

WHO IS INCLUDED IN PHASE 1A AND 1B?
• Frontline Health Workers

• Long-term Care Facility Residents

• Persons 65 Years or Older

• Persons with Chronic Medical Conditions
at Increased Risk of Severe Illness

For questions, call (832) 927-8787 (call center 
is open 8 a.m.–5 p.m. Monday–Saturday).

Residents selected to receive a free vaccine from the waitlist will be 
contacted and provided an opportunity to make an appointment. If you 
are selected, please do not show up more than 15 minutes before your 
scheduled time to ensure the process flows smoothly.  

Currently, COVID-19 vaccines require two shots administered several 
weeks apart. Upon receiving your first shot, you will be scheduled for a 
second shot. 

Those who show up without an appointment at an HCPH vaccination site 
will be turned away. Even with the arrival of a COVID-19 vaccine, HCPH 
encourages residents to stay home, cancel gatherings, wear a facemask, 
socially distance, and get tested.



CÓMO 
REGISTRARSE
PARA LA VACUNA
Usando la lista de espera inteligente 
del condado Harris.

Salud Pública del Condado Harris se ha esforzado por crear un proceso de distribución de vacunas eficiente, justo y 
equitativo. A medida que HCPH reciba envíos de vacunas, los individuos serán seleccionados de la lista de espera en 
base a un proceso aleatorio, con los individuos en la fase 1A tienen preferencia sobre los individuos en la fase 1B y los 
individuos mayores tienen preferencia sobre los individuos más jóvenes.

Las personas en la Fase 1A que se registren en la lista de espera tendrán prioridad antes que las de la Fase 1B para 
garantizar que todas las personas en la Fase 1A tengan la oportunidad de recibir la vacuna. En la Fase 1A, las personas 
se seleccionarán al azar de acuerdo los siguientes grupos de edad, dando prioridad a las personas de mayor edad: 75+, 
65–74, 55–64, 45–54, 35–44, 25–34, 18–24.

visite StaySmartDoYourPart.com. 

Para obtener más información sobre las 
vacunas contra el COVID-19,

El Departamento de Salud Pública del Condado Harris (HCPH) facilita que los residentes 
del condado se registren en nuestra lista de espera para recibir la vacuna de COVID-19. 

Las vacunas son gratis y la inscripción está abierta a todos los residentes  
visitando ReadyHarris.org o llamando al (832) 927-8787.

Juntos Contra el COVID-19

Actualmente, el Departamento de Servicios de 
Salud del Estado de Texas (DHSh por sus siglas 
en inglés) actualmente limita la distribución 
de vacunas a los residentes en las categorías 
1A y 1B. Las personas que no califiquen para 
recibir la vacuna en las Fases 1A o 1B aún podrán 
registrarse en la lista de espera. Sin embargo, no 
nos comunicaremos con   usted para programar 
una cita hasta que el DSHS de Texas amplíe la 
elegibilidad más allá de las Fases 1A y 1B. 

¿QUIÉN ESTÁ INCLUIDO EN LA FASE 1A Y 1B?

• Trabajadores de la salud de primera línea

• Residentes de centros de atención a
largo plazo

• Personas de 65 años o más

• Personas con enfermedades crónicas con
mayor riesgo de una enfermedad grave

Si tiene preguntas, llame al (832) 927-8787  
(el centro de atención telefónica está abierto 

de 8 am a 5 pm de lunes a sábado).

Se contactará a los residentes seleccionados para recibir una vacuna 
gratuita de la lista de espera y se les brindará la oportunidad de hacer una 
cita. Si es seleccionado, no se presente más de 15 minutos antes de la hora 
programada para asegurarse de que el proceso fluya sin problemas.

Actualmente, las vacunas contra el COVID-19 requieren dos dosis 
administradas con varias semanas de diferencia. Al recibir su primera 
dosis, se le programará una segunda dosis.

Aquellos que se presenten sin una cita en un sitio de vacunación HCPH 
serán rechazados. Incluso con la llegada de la vacuna contra el COVID-19, 
el HCPH recomienda a los residentes a quedarse en casa, cancelar 
reuniones, usar una mascarilla, manterner el distanciamiento social y 
hacerse la prueba de COVID-19.



CÁCH
ĐĂNG KÝ
TIÊM PHÒNG VẮC XIN
Sửdụng Danh sách chờThông minh của 
Quận Harris

Phòng Y tế Cộng đồng Quận Harris đã nỗ lực thiết lập quy trình phân phối vắc xin hiệu quả, công bằng và bình đẳng. 
Khi HCPH nhận được lô vắc xin, các cá nhân trong danh sách chờ tiêm vắc xin sẽ được lựa chọn dựa trên quy trình ngẫu 
nhiên, trong đó các cá nhân ở Giai đoạn 1A được ưu tiên tiêm trước các cá nhân ở Giai đoạn 1B và người lớn tuổi được ưu 
tiên tiêm trước người trẻ hơn.

Những cá nhân ở Giai đoạn 1A đã đăng ký trong danh sách chờ tiêm vắc xin sẽ được ưu tiên tiêm trước những người ở 
Giai đoạn 1B để đảm bảo mọi người ở Giai đoạn 1A đều có cơ hội được tiêm vắc xin. Trong số đối tượng thuộc Giai đoạn 
1A, các cá nhân sẽ được chọn ngẫu nhiên theo

các nhóm tuổi sau: 75+, 65–74, 55–64, 45–54, 35–44, 
25–34, 18–24, trong đó các nhóm cao tuổi nhất được ưu 
tiên tiêm trước.

vui lòng truy cập StaySmartDoYourPart.com

Để biết thêm thông tin về vắc xin COVID-19,

Phòng Y tế Cộng đồng Quận Harris (HCPH) tạo điều kiện cho người dân 
quận dễ dàng đăng ký danh sách chờ tiêm chủng COVID-19. Vắc xin được 

tiêm miễn phí và tất cả người dân đều có thể đăng ký  
tại địa chỉ ReadyHarris.org hoặc bằng cách gọi (832) 927-8787.

Cùng nhau phòng chống COVID-19

Sở Y tế Bang Texas hiện giới hạn việc phân phối 
vắc xin cho người dân thuộc nhóm 1A và 1B. Những 
người không đủ tiêu chuẩn tiêm vắc xin theo Giai 
đoạn 1A hoặc 1B vẫn có thể đăng ký vào danh sách 
chờ tiêm vắc xin. Tuy nhiên, đối tượng này sẽ chưa 
được liên hệ để lên lịch hẹn cho đến khi DSHS Texas 
mở rộng điều kiện tiêm chủng ngoài đối tượng 
thuộc Giai đoạn 1A và 1B. 

GIAI ĐOẠN 1A VÀ 1B GỒM NHỮNG ĐỐI 
TƯỢNG NÀO?

• Nhân viên y tế tuyến đầu

• Cư dân tại cơ sở chăm sóc dài hạn

• Người từ 65 tuổi trở lên

• • Người có tình trạng bệnh lý mãn tính thuộc
nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nặng.

Mọi thắc mắc, hãy gọi số (832) 927-8787  
(tổng đài mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 

chiều, Thứ Hai đến Thứ Bảy).

Những cư dân được chọn tiêm vắc xin miễn phí từ danh sách chờ tiêm 
vắc xin sẽ được liên hệ để lên lịch hẹn. Nếu bạn được chọn, vui lòng không 
đến trước thời gian hẹn quá 15 phút để đảm bảo quá trình tiêm diễn ra 
thuận lợi.

Hiện tại, vắc xin COVID-19 yêu cầu tiêm hai mũi cách nhau vài tuần. Sau 
khi tiêm mũi đầu tiên, bạn sẽ được hẹn lịch tiêm mũi thứ hai. 

Những người đến điểm tiêm chủng HCPH mà không có lịch hẹn trước sẽ 
bị từ chối tiếp nhận. Ngay cả khi có vắc xin COVID-19, HCPH khuyến khích 
người dân hãy ở nhà, hủy bỏ các cuộc tụ họp, đeo khẩu trang, giữ khoảng 
cách xã hội và đi xét nghiệm.


