
Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng - Community Vaccination Center (CVC) mở cửa trở lại 
ở Tysons vào ngày 8 tháng 10, năm 2021 
 
Vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 10, Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng CVC (một phòng tiêm chủng 
COVID-19 quy mô lớn) sẽ mở cửa trở lại tại Quận Fairfax. Địa điểm này đang được mở cửa trở 
lại để tăng số lượng các địa điểm có nhiều vắc-xin COVID-19 trên khắp Virginia. Địa điểm là 
cửa hàng Lord&Taylor trước đây, tại 7950 Tyson's Corner Center, McLean, VA 22102.  
  
Vị trí này sẽ cung cấp: 

 Liều thứ nhất và thứ hai của vắc xin Pfizer và cả Moderna; 

 Các liều vắc xin Pfizer tăng cường cho những cá nhân cần vắc xin Pfizer tăng cường 
nếu họ đủ điều kiện nhận vắc xin và đã được 6 tháng kể từ khi chích liều Pfizer cuối 
cùng;  

 Một liều bổ sung vắc xin Pfizer hoặc Moderna cho những người bị suy giảm hệ miễn 
dịch.   

Fairfax CVC do Bộ Y tế Virginia - Virginia Department of Health (VDH) phối hợp với Sở Y tế 
Quận Fairfax và Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Quận Fairfax tổ chức. Trang web sẽ được vận 
hành bởi Ashbritt/ IEM, theo hợp đồng với VDH. 

Các địa điểm CVC nhằm tăng cường cơ hội tiêm chủng, tăng thêm một địa điểm vào các nơi do 
sở y tế địa phương, nhà thuốc, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ sở y tế điều 
hành. 

Lấy hẹn và cả không lấy hẹn đều được khuyến khích 

Để lấy hẹn, hãy xem vaccinate.virginia.gov hoặc gọi 877-VAX-IN-VA (877-829-4682, người sử 
dụng TTY gọi 7-1-1). Có sẵn tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và hơn 100 ngôn ngữ khác. Quý vị 
có thắc mắc về vắc xin hoặc cần đỡ lấy hẹn? Xin gọi Trung tâm Trợ giúp COVID của Quận 
Fairfax theo số 703-324-7404. Tìm thông tin cập nhật về Thuốc chủng ngừa COVID-19 ở Quận 
Fairfax bằng cách nhấn vào hàng chữ gạch dưới.     

 

Thông tin thêm về việc dùng CVC 

 Fairfax CVC sẽ hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, 10 giờ sáng - 7 giờ 30 tối; 

 Những người muốn chích ngừa vắc-xin Pfizer tăng cường hoặc một liều bổ sung của 
một trong hai loại vắc-xin kể trên, được yêu cầu mang theo thẻ đã chích ngừa của họ để 
chứng minh ngày của (các) liều đã được chích ngừa trước đó; 

 Nhận thêm thông tin về điều kiện tiêm chủng và (các) liều bổ sung, xin nhấn vào hàng 
chữ gạch dưới. 

Truyền thông có thể đọc bản tin trên trang Tin tức và Sự kiện của Bộ Y tế (sẽ có Link mới trong 
nay mai.)  
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