
Quận Fairfax thông báo yêu cầu chích ngừa cho tất cả nhân viên 

Bắt đầu từ mùa thu này, tất cả nhân viên của Quận Fairfax được yêu cầu chích ngừa đầy đủ 
hoặc nộp chứng nhận kiểm tra không bị COVID-19 hàng tuần như một điều kiện để làm 
việc. Những nhân viên yêu cầu miễn nhiệm vụ chích ngừa vắc-xin vì lý do y tế hoặc tôn giáo sẽ 
vẫn phải tuân theo yêu cầu xét nghiệm chứng nhận kiểm tra không bị COVID-19 hàng tuần. 

Hành động này tuân theo yêu cầu từ Ban giám sát vào tháng trước. 

Chủ tịch Hội đồng Giám sát Jeffrey C. McKay cho biết: “Chúng tôi biết chích ngừa cứu sống 
nhiều người và những vắc-xin này an toàn và hiệu quả. “Trong suốt đại dịch, chúng tôi đã tập 
trung vào các biện pháp để giữ an toàn cho nhân viên và cộng đồng của chúng ta, và đây là một 
phần quan trọng khác của nỗ lực đó. Là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất ở Virginia, và 
một công ty đã thành công và liên tục nhấn mạnh với cư dân của chúng ta tầm quan trọng của 
việc chích ngừa, chúng tôi phải thực hành những gì chúng tôi đã giảng.” 

“Chúng tôi tham gia các tổ chức bao gồm trường công Quận Fairfax, các trường đại học công 
lập, các công ty tư nhân, chính quyền liên bang và địa phương của chúng ta, thực hiện các biện 
pháp này để giúp bảo vệ nhân viên và công chúng khỏi mối đe dọa nguy hiểm cho sức khỏe 
này,” Giám đốc điều hành Quận ông Bryan Hill nói. “Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, Quận 
Fairfax đã tập trung vào các chính sách và việc hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên và 
cộng đồng của chúng ta, và chúng tôi đang tiếp tục làm như vậy.” 

Thuốc chủng ngừa COVID-19 được phổ biến rộng rãi, với nhiều nơi cung cấp dịch vụ hẹn khám 
trong ngày và dịch vụ tại chỗ. Xem www.vaccines.gov hoặc xem trang web của Bộ Y tế để tìm 
một địa điểm gần quý vị. 
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