
Những gì Quý vị Cần Biết về các Địa điểm Chích Vắc-xin ở Fairfax Health District 

(Khu vực Y tế Fairfax) 

 

Khi lượng phân bổ vắc-xin COVID-19 từ Virginia Department of Health (Sở Y tế Virginia) tiếp 

tục tăng, Fairfax County Health Department (Sở Y tế Quận Fairfax) đã nỗ lực để đảm bảo rằng 

chúng tôi thực hiện chủng ngừa vắc-xin nhanh nhất có thể. Một phương thức mà chúng tôi đang 

thực hiện là hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ y tế địa phương để giúp các cư dân đủ điều 

kiện chích vắc-xin. 

Tại Sở Y tế Quận Fairfax và các địa điểm đối tác, vắc-xin sẽ tiếp tục được cung cấp chỉ theo lịch 

hẹn.  

Khi sẵn có vắc-xin, những người đã đăng ký với Sở Y tế Quận Fairfax sẽ nhận được qua email 

một thư mời và hướng dẫn xếp lịch chủng ngừa cho liều đầu tiên tại một trong những địa điểm 

của Sở Y tế hoặc địa điểm của đối tác. Một số điểm đối tác tự xếp lịch của họ theo như mô tả 

dưới đây.  

Các bước để xếp lịch liều thứ hai sẽ dựa trên địa điểm mà quý vị đã nhận liều thứ nhất. Nếu quý 

vị nhận được liều thứ nhất tại một trong những y viện của Sở Y tế Quận Fairfax, quý vị sẽ nhận 

được một thư mời qua email để xếp lịch hẹn 4-7 ngày trước khi quý vị đến hạn chích liều thứ 

hai (ngày ghi ở mặt sau thẻ chủng ngừa của quý vị), và có thể được xếp lịch tại bất kỳ địa điểm 

chích ngừa sẵn có nào. 

Nếu quý vị nhận vắc-xin từ một trong các đối tác của chúng tôi, quý vị cũng sẽ nhận được liều thứ 

hai từ đối tác đó. Một số đối tác này có những bước của riêng họ để xếp lịch cho liều thứ hai. Có 

thêm thông tin chi tiết về những gì sẽ xảy ra trên trang Đối tác Vắc-xin của chúng tôi. 

 

Lựa chọn Vắc-xin  

 

Nếu quý vị được mời xếp lịch với một đối tác, thì một liều vắc-xin đã được phân bổ cho đối tác 

đó cho quý vị. Do đó, quý vị có thể được mời tới một địa điểm nhất định và không được cung 

cấp lựa chọn về nơi cần đến. 

 

Hiện tại không có lựa chọn về loại vắc-xin quý vị được nhận bởi vì Quận  Fairfax hiện chủ yếu 

sử dụng vắc-xin Pfizer cho các cuộc hẹn liều đầu tiên. Chúng tôi khuyến khích mọi người xếp 

lịch hẹn ngay khi quý vị được mời. Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin sẵn có cho quý vị.Tất cả các 

loại vắc-xin được phê duyệt đều rất hiệu quả trong phòng chống bệnh nặng, nhập viện và tử vong 

do COVID-19. 

    

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/eligibility
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/02/26/understanding-the-dates-on-your-covid-19-vaccination-record-card/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/partners


Các Lựa chọn Địa điểm Vắc-xin Bổ sung  

Ngoài việc đăng ký với Sở Y tế, còn có các lựa chọn khác đối với nơi nhận vắc-xin. Một số nhà 

thuốc địa phương đang cung cấp vắc-xin qua mối quan hệ đối tác với chính quyền liên 

bang. Và một số lượng nhỏ các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tư nhân đáp ứng được các tiêu chí 

cụ thể đối với việc cất trữ và quản lý vắc-xin cũng cung cấp vắc-xin COVID-19 cho bệnh nhân 

của họ. Tất cả các nhà cung cấp đều phải tuân thủ các yêu cầu hiện tại về điều kiện hội đủ.  

 

Vắc-xin COVID-19 Miễn phí  

 

Dù quý vị nhận vắc-xin COVID-19 ở đâu, vắc-xin đều miễn phí. Quý vị sẽ không cần trả khoản 

chi phí tự trả nào, dù quý vị không có bảo hiểm. 

Tuy nhiên, các nhà cung cấp vắc-xin có thể chọn lập hóa đơn phí quản lý cho các công ty bảo 

hiểm để giúp trang trải chi phí cho dịch vụ này. Đó là bởi vì cung cấp vắc-xin COVID-19 tại một y 

viện không phải là không phát sinh chi phí đối với nhà cung cấp. Một số đối tác chích ngừa vắc-xin 

có hệ thống hồ sơ y tế điện tử của riêng họ mà quý vị có thể được yêu cầu sử dụng để đảm bảo hồ 

sơ chích ngừa của quý vị được chuyển tới hệ thống Thông tin Chủng ngừa Virginia.  

Hãy cảnh giác với các trò lừa đảo tính phí đặt lịch hẹn và cần biết rằng các cơ quan tiểu bang và 

địa phương không yêu cầu số an sinh xã hội hoặc hiện trạng nhập cư. 

 
 

https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/12/select-private-health-care-providers-to-offer-covid-19-vaccine/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/02/26/what-you-need-to-know-about-free-vaccine-health-insurance-and-admin-fees/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/18/dont-fall-victim-to-these-6-covid-19-scams/

