
Sở Y tế Quận Fairfax Thông báo về việc đóng cửa hai địa điểm tiêm chủng COVID-19 

Hai điểm tiêm chủng COVID-19 công cộng ở các trung tâm mua sắm Bắc Virginia dự kiến đóng 

cửa trong tuần này. 

Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng của Bộ Y tế Virginia, trong cửa hàng cũ Lord & Taylor ở 

Tysons Corner, sẽ đóng cửa lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 25 tháng 3, sau khi cung cấp khoảng 

58,000 liều vắc xin kể từ khi mở cửa vào tháng 10 năm 2021. 

Điểm tiêm chủng của Trung tâm Thị trấn Springfield (Springfield Town Center – STC), nơi đã 

đóng vai trò quan trọng trong việc giúp “thu hẹp khoảng cách một cách công bằng” bằng cách 

cung cấp hàng ngàn mũi tiêm chủng cho các cá nhân thông qua đối tác công tư với Lực lượng 

Đặc nhiệm Cộng đồng Rủi ro Cao của Sở Y tế Quận Fairfax, với tình nguyện viên của Quân 

đoàn Dự bị Y tế và với hiệu thuốc Safeway cũng sẽ đóng cửa. Phòng khám của Trung tâm Thị 

trấn Springfield (STC) sẽ vẫn mở cửa ngày 26 và 27 tháng 3 từ trưa đến 4 giờ chiều và sẽ đóng 

cửa vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 lúc 4 giờ chiều. 

Các loại vắc xin vẫn được cung cấp rộng rãi trong Quận Fairfax, bao gồm tại Trung tâm Chính 

quyền Quận Fairfax (Fairfax County Government Center) và Trung tâm Quận Hyland South 

(Hyland South County Center,) hai nơi này sẽ vẫn mở cửa và có sẵn không cần lấy hẹn để được 

tiêm chủng miễn phí. Bộ Y tế cũng đang tiếp tục công việc hợp tác và tiếp cận, với nhiều đối tác 

cộng đồng, để cung cấp các phòng khám tiêm chủng tại các địa điểm trên toàn Quận, bao gồm 

nơi thờ tự, trường học, cơ sở kinh doanh và các nơi có sự kiện đặc biệt. 

Tiến sĩ Gloria Addo-Ayensu, Giám đốc Y tế Quận Fairfax, kêu gọi bất kỳ ai đủ điều kiện tiêm 

vắc xin hoặc thuốc tăng cường, mà chưa chích hãy chích ngừa ngay lập tức. Tiến sĩ Addo-

Ayensu cho biết: “Vắc xin COVID-19 vẫn có hiệu quả cao trong việc chống lại bệnh tật trở 

nặng, giảm vào nhà thương và tử vong. “Điều quan trọng là phải cập nhật các thông tin về tiêm 

chủng và tiếp tục tuân thủ các thực hành phòng ngừa theo nhiều bước để bảo vệ bản thân và 

những người khác.” 
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