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Hội Đồng Công Giáo California, Các Bộ Y Tế Công Giáo Chăm Sóc Sức và
Các Cơ Quan Từ Thiện Công Giáo Hỗ Trợ Thuốc Tiêm Chủng COVID-19
Hội Đồng Công Giáo California chứng thực rằng thuốc tiêm chủng COVID19 Pfizer and Moderna sắp được cho sử dụng phù hợp với luân lý đạo đức và
đang cộng tác chặt chẽ với Các Bộ Y Tế Công Giáo Chăm Sóc Sức Khỏe và
Các Cơ Quan Từ Thiện để:
§ Thúc đẩy và khuyến khích thuốc tiêm chủng COVID-19 cùng phối hợp
với chính quyền tiểu bang và địa phương và các tổ chức khác;
§ Bênh vực những người dễ bị tổn thương để bảo đảm rằng họ cũng được
cung cấp thuốc tiêm chủng COVID-19 an toàn và hiệu quả; và,
§ Cung cấp thông tin thường trực và chính xác cho giáo dân và cộng đồng
để hỗ trợ cho việc sử dụng thuốc tiêm chủng COVID-19 phù hợp về
phương diện luân lý đạo đức, an toàn và hiệu quả.
Cuộc sống đã và đang thay đổi trong năm nay theo những cách mà ít người trong
chúng ta có thể tưởng tượng được. Đại dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại về cuộc
sống và sinh kế cho mọi cộng đồng, người giàu và người nghèo. Chúng tôi thương
tiếc những người đã qua đời và đồng cảm với gia đình của họ, và chúng tôi dâng
lời cầu nguyện và nguyện giúp đỡ những người đang gặp khó khăn vì mất doanh
nghiệp, thất nghiệp, cô đơn, lo lắng và những tổn thương khác do thiên tai này gây
ra.
May mắn thay là hai loại thuốc tiêm chủng COVID-19 có thể sẽ được Cơ Quan
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp giấy phép sử dụng khẩn
cấp trước cuối năm nay và một hoặc nhiều loại tiêm chủng khác có thể sẽ được phổ
biến rộng rãi vào năm 2021. Trong khi các thuốc tiêm chủng này vẫn còn đang
được xem xét, chúng đã được nghiên cứu rộng rãi trong các đợt thử nghiệm thận
trọng và đã sớm có được những kết quả mang nhiều hứa hẹn cho sự an toàn và
hiệu quả.
Các vị chủ tịch của các Tổ Chức Phò Sự Sống và Ủy Ban Tín Lý trực thuộc Hội
Đồng Giám Mục California, Hiệp Hội Y Tế Công Giáo và những nhà thần học
luân lý uy tín đã xác nhận rằng những loại thuốc tiêm chủng đợt đầu hoàn toàn phù
hợp với luân lý đạo đức.
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Chúng tôi hoan hỉ đón nhận tin vui này và mong muốn việc phân phối những thuốc
tiêm chủng an toàn và hiệu quả sẽ làm cho mọi người được an tâm, trong khi vẫn
còn có những thách đố đáng sợ mà những chuyên viên bào chế, những người chăm
sóc sức khỏe, các viên chức chính quyền, và nhiều người khác đang phải đối phó
Tất cả các tổng giáo phận và giáo phận ở California cùng với các Bộ Y Tế Công
Giáo Chăm Sóc Sức Khỏe, các Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo đồng hỗ trợ nỗ lực
loại bỏ dịch bệnh đang làm gián đoạn cuộc sống con người. Các loại thuốc tiêm
chủng Pfizer và Moderna sẽ bảo đảm tốt cho sức khỏe, đang khi còn phải đối mặt
với trận đại dịch tàn khốc mà không ai ngờ tới. Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh
rằng mọi nguồn gốc cho việc bào chế thuốc tiêm chủng hoàn toàn phù hợp với luân
lý đạo đức dựa trên quan điểm của Đạo Công Giáo, và sự phân phối sử dụng sẽ
đem lại lợi ích chung. Chúng tôi cũng chứng thực rằng những người dễ bị tổn
thương sẽ phải có được đặc quyền trong việc phân phối và phân bổ.
Do đó, các giáo phận trong tiểu bang California, các cơ quan địa phương và tiểu
bang, các hệ thống y tế và bệnh viện Công Giáo sẽ hỗ trợ công việc to lớn này theo
những cách sau:
Hội Đồng Công Giáo California, các hệ thống y tế Công Giáo chăm sóc sức khỏe,
và các Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo cam kết thúc đẩy và khuyến khích tiêm
chủng COVID-19 trong các cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ.
Các giáo phận có mối quan hệ đặc biệt với các tổ chức Công Giáo cung cấp dịch
vụ y chăm sóc sức khỏe sẽ cộng tác chặt chẽ với họ và sẽ theo sự hướng dẫn của
họ. Nhiều nơi cũng đã làm việc với các nhà cung cấp khác, chẳng hạn như dịch vụ
cung cấp y tế cho những nhân viên làm nghề nhà nông. Những sự hợp tác này sẽ
rất hữu dụng và những hợp tác mới khi được thiết lập sẽ đem lại nhiều ích lợi. Các
giáo phận và hệ thống y tế Công Giáo cũng sẽ tiếp tục làm việc với văn phòng
thống đốc California, Bộ Y tế Công Cộng, và các cơ quan y tế công cộng của quận
hạt và địa phương.
Sự hợp tác của chúng tôi cam kết sẽ phục vụ đắc lực cho các nhóm dân cư dễ bị
tổn thương như những người nhà nông, những cá nhân không có giấy tờ thường
trú, và những người có lợi tức thấp. Họ là những người đang trông chờ sư hướng
dẫn và hỗ trợ từ các mục vụ của chúng tôi. Phần lớn công việc này sẽ tập trung vào
việc thúc đẩy hoặc thiết lập, nếu cần thiết, các địa điểm an toàn cho những ai
không có giấy tờ thường trú và bất cứ những ai không có điều kiện được chăm sóc
sức khỏe thường xuyên, hoặc họ không an tâm về động cơ đằng sau việc tiêm
chủng, hoặc không chắc chắn nơi để được giúp đỡ.
ND

1119 K STREET, 2 FLOOR u SACRAMENTO, CA 95814-3904 u OFFICE: (916) 313-4000 u FAX: (916) 313-4066

DRAFT 2 - 12/01/20 Support COVID-19 Vaccinations

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin rõ ràng cho các giáo dân và các cộng đồng
trong việc ủng hộ thuốc tiêm chủng an toàn và hiệu quả. Vào thời điểm khi các
nguồn tin sai lệch như những đám mây che phủ các thông tin chân thực của chúng
ta, điều quan trọng là chúng ta phải tập trung nỗ lực vào việc chuyển tải các thông
điệp rõ ràng, phù hợp với văn hóa, và hiệu quả.
Điều tối quan trọng nữa là chúng ta phải cùng nhau làm việc trên tinh thần đoàn
kết và hợp tác. Như Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã bày tỏ:
Vào lúc mà mọi sự dường như tan rã và mất đi tính nhất quán, chúng ta nên
kêu gọi tính “vững chắc” phát sinh từ ý thức rằng chúng ta chịu trách nhiệm
về sự mỏng manh của người khác khi chúng ta cố gắng xây dựng một tương
lai chung. Tình liên đới tự phát biểu một cách cụ thể qua việc phục vụ, một
việc có thể có nhiều hình thức khác nhau trong cố gắng chăm sóc người
khác. Và phục vụ phần lớn có nghĩa là “quan tâm đến tình trạng dễ bị tổn
thương, đến những thành viên dễ bị tổn thương trong gia đình, xã hội, nhân
dân chúng ta.” … Phục vụ luôn nhìn vào khuôn mặt của họ, đụng đến da thịt
của họ, cảm nhận sự gần gũi của họ và thậm chí, trong một số trường hợp,
phải 'chịu đựng' sự gần gũi đó và cố gắng giúp đỡ họ. Phục vụ không bao
giờ có tính ý thức hệ, vì chúng ta không phục vụ các ý tưởng, chúng ta phục
vụ những con người". [115]
Sau cùng, chúng tôi gửi lời tri ân đặc biệt tới các chuyên gia chăm sóc sức khỏe,
những người đã và sẽ tiếp tục chăm sóc bệnh nhân; những nhân viên thiết yếu giúp
xã hội tiếp tục hoạt động; các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu, những người đã
đưa chúng ta đến thời điểm này; các giáo viên và phụ huynh đang gặp khó khăn
trong việc giáo dục trẻ em; những mục vụ tại các giáo xứ đã có những cách thức
sáng tạo để mang lại nguồn lực tinh thần và thể xác cho các cộng đoàn; và tất cả
những ai đã giúp đỡ tha nhân chia sẻ gánh nặng trong đại dịch này.
Chúng ta cầu nguyện cho họ cũng như cầu nguyện cho thế giới. Chúng ta vẫn còn
nhiều việc cần phải làm, nhưng giờ đây chúng ta có hy vọng và có được con đường
phía trước, khởi đi từ sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đặt trọn niềm
tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
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