
Fairfax Health District Cung cấp Thuốc chủng ngừa Pfizer-BioNTech 

COVID-19 cho Trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại các Phòng khám ở Trường Công Lập 

Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 16 tháng 11, Khu Y Tế Fairfax và các Trường Công Lập Quận Fairfax 

sẽ cung cấp vắc-xin Pfizer-BioNTech COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, tại chín phòng 

khám tại các trường học trên toàn Quận Fairfax. 
  
Bắt đầu, các phòng khám sẽ được tổ chức sau giờ học, buổi tối và cuối tuần tại phòng khám tại 

các Trường. Người đến chích ngừa không bắt buộc phải là học sinh tại Trường đó; tất cả trẻ em 

(kể cả trẻ em học Trường tư thục hoặc học tại nhà) đều được chào đón. Không cần đặt lịch hẹn 

tại các phòng khám trong Trường học, và tất cả các mũi tiêm chủng đều miễn phí. Cha mẹ, hoặc 

người lớn có trách nhiệm, được yêu cầu đi theo con của họ.  
  
Tiến sĩ Gloria Addo-Ayensu, Giám đốc Sở Y tế Quận Fairfax cho biết: “Trường học đóng một 

vai trò quan trọng trong cộng đồng của chúng ta và cung cấp một môi trường quen thuộc và 

thuận tiện để tiếp cận và tiêm chủng một cách công bằng cho trẻ em. “Chúng tôi rất vui được 

cộng tác với FCPS trong nỗ lực này và hy vọng những gia đình chưa tìm được lịch hẹn cho con 

em mình sẽ tận dụng những cơ hội này để đưa chúng đi tiêm chủng.” 
  
Các gia đình có nhiều lựa chọn khác trong Khu Y tế Fairfax để tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech 

COVID-19 cho con em mình, bao gồm: 

 Nhà cung cấp dịch vụ y tế gia đình và nhi khoa : gọi cho bác sĩ của con bạn để lấy hẹn. 

 Nhà thuốc, cửa hàng tạp hóa, và các cơ sở chăm sóc khẩn cấp: xem vaccines.gov để 

tìm kiếm một cuộc hẹn vắc-xin.   

 Các Trung tâm Tiêm chủng của Bộ Y tế: xem trang web để lấy hẹn, hoặc gọi 703-324-

7404 nếu bạn cần hỗ trợ.  

o Trung tâm chính quyền quận Fairfax, 12000 Government Center Parkway, Fairfax, 

22035 

o Văn phòng Quận Mount Vernon (Trung tâm Chính phủ Gerry Hyland), 8350 

Richmond Highway, Alexandria, 22309 

 Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng Tysons, Trung tâm 7950 Tysons Corner, 

Tysons: Truy cập tại đây hoặc gọi 877-VAX-IN-VA (877-829-4682, người dùng TTY gọi 

711). Hỗ trợ đặt hẹn có sẵn bằng tiếng Anh và hơn 100 ngôn ngữ khác.    

 Phòng khám Tiêm chủng cho Trẻ em Inova: hãy truy cập vào đây để đặt lịch hẹn khám 

vào cuối tuần tại Trung tâm Y tế Cá nhân hóa Inova, 8100 Innovation Park Drive, 

Fairfax.     

Khi làm một cuộc hẹn, hãy tìm Pfizer vắc-xin cho nhi đồng (search Pfizer pediatric 

vaccine) vì đó là vắc-xin duy nhất hiện có sẵn để sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tại tất 

cả các điểm tiêm chủng cộng đồng, trẻ em dưới 18 tuổi phải đi cùng với cha mẹ hoặc người 

lớn có trách nhiệm.                 
Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để được chủng ngừa COVID-19, và Khu Y tế 

Fairfax khuyến khích tất cả người dân ở Virginia đi chủng ngừa nếu chưa tiêm. Để biết thêm 

thông tin về COVID-19 ở Virginia, hãy xem vdh.virginia.gov/coronavirus. 
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