Bảng Thông tin về Chủng ngừa Cập nhật Hiện đã Sẵn sàng
Để thể hiện tiến độ chủng ngừa tại Health District (Khu Y tế) Quận Fairfax, Health Department (Sở Y tế) đã đưa ra phiên
bản bảng thông tin cập nhật về chủng ngừa COVID-19 của mình.
Thông tin cập nhật bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã được chích ngừa cho các cư dân của Khu Y tế Fairfax;
Tổng số liều đã chích ngừa theo ngày chủng ngừa;
Số người và tỷ lệ cư dân đã được tiêm ít nhất một liều;
Số người và tỷ lệ cư dân đã được tiêm vắc-xin đầy đủ;
Tiến độ chủng ngừa theo nhóm tuổi, bao gồm cả thanh thiếu niên; và
Dữ liệu về chủng tộc và dân tộc trong số những cư dân đã được tiêm ít nhất một liều và được xếp lịch/đăng ký
thông qua Hệ thống Quản lý Chủng ngừa (VAMS).

Bảng Thông tin về Chủng ngừa

Tất cả dữ liệu chủng ngừa đều từ Hệ thống Thông tin Chủng ngừa Virginia của Virginia Department of Health (Bộ Y tế
Virginia). Dữ liệu bao gồm Quận Fairfax và các thành phố Fairfax và Falls Church. Các con số khác với bảng thông tin của
Bộ Y tế Virginia vì dữ liệu cho các khu vực pháp lý đó được trình bày riêng.
Trang thứ hai của bảng thông tin hiển thị tiến độ chủng ngừa theo nhóm tuổi và bao gồm số cư dân đã được tiêm ít nhất
một liều vắc-xin. Dữ liệu bao gồm nhóm những người từ 12 - 17 tuổi, là một trong những nhóm tuổi, để cho thấy việc
chủng ngừa ở nhóm các cư dân là thanh thiếu niên vì vắc-xin Pfizer gần đây đã được cấp phép sử dụng cho trẻ em từ
12 tuổi trở xuống.

Trang thứ ba cung cấp tóm tắt hạn chế dữ liệu về chủng tộc và dân tộc được báo cáo thông qua Hệ thống Quản lý Chủng
ngừa (VAMS), hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến được Sở Y tế Quận Fairfax và một số phòng khám đối tác sử dụng. Mặc
dù những dữ liệu này chỉ gồm khoảng 30 phần trăm những người được tiêm vắc-xin trong Khu Y tế Fairfax, chúng tôi sử
dụng dữ liệu để đánh giá và cung cấp thông tin cho chiến lược về công bằng vắc-xin của sở y tế.

Tiêm Vắc-xin COVID-19 Miễn phí Ngay hôm nay
Tiêm vắc-xin COVID-19 tại phòng khám của Sở Y tế giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết.
1. Nhấp vào “Schedule your first appointment” (Đặt lịch buổi hẹn đầu tiên của quý vị) để bắt đầu trong Hệ thống
Quản lý Chủng ngừa (VAMS).
2. Tìm kiếm vắc-xin theo địa điểm và chọn ngày giờ.
3. Xác nhận cuộc hẹn của quý vị. Quý vị sẽ cần cung cấp một số thông tin liên hệ để có thể tạo tài khoản hoặc xác
nhận với tư cách là khách.
Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập trang web Vắc-xin của Sở Y tế.
Có sẵn các cuộc hẹn tiêm vắc-xin không đặt lịch hẹn trước tại Tysons Community Vaccination Center (Trung tâm Chích
ngừa Cộng đồng Tysons), Thứ Hai - Thứ Bảy, 9 giờ sáng - 4 giờ chiều ở Lord & Taylor cũ tại 7950 Tysons Corner Center,
McLean, VA 22102.
Đối với các nhà cung cấp vắc-xin khác, bao gồm các cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc và các cơ sở chăm sóc khẩn cấp, hãy
truy cập vaccines.gov.
Để biết thêm thông tin về vắc-xin COVID-19 tại Quận Fairfax, hãy truy cập
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine hoặc gọi 703-324-7404.

