
6 اکتبر، 9 صبح تا 3:30 بعدازظهر
 Herndon Senior Center, 873 Grace St., Herndon

)در تاریخ های 8 و 9 اکتبر نیز در دسترس است(

19 اکتبر، 9 صبح تا 3:30 بعدازظهر
Lincolnia Senior Center, 4710 N. Chambliss St., Alexandria

)در تاریخ های 21 و 22 اکتبر نیز در دسترس است(

26 اکتبر، 9 صبح تا 3:30 بعدازظهر
Original Mt. Vernon High School, 8333 Richmond Hwy., Alexandria

)در تاریخ های 28 و 29 اکتبر نیز در دسترس است(

2 نوامبر، 9 صبح تا 3:30 بعدازظهر
Little River Glen Senior Center, 4001 Barker Ct., Fairfax

)در تاریخ های 4 و 5 اکتبر نیز در دسترس است(

9 نوامبر، 9 صبح تا 3:30 بعدازظهر
Lewinsville Senior Center, 1613 Great Falls St., McLean

)در تاریخ های 10 و 12 اکتبر نیز در دسترس است(

TTY 711 فقط با وقت قبلی : 703-246-6010, 

کلینیک های واکسیناسیون آنفلوآنزا در مراکز سالمندان منتخب

انفلوآنزا می تواند برای بزرگساالن مسن تر و کسانی که بیماری های زمینه ای دارند، یک بیماری جدی باشد. واکسن آنفلوآنزای سالیانه بهترین 
 Fairfax County( Fairfax County روش برای کاهش خطر بیماری است. واکسن آنفلوآنزا به تمام افراد 6 ماهه و باالتر توصیه می شود. اداره بهداشت

Healht Department( و مرکز خدمات همسایگی و محله )Neighborhood and Community Services( کلینیک های تزریق واکسن آنفلوآنزا را در 
مراکز سالمندان به ساکنان 50 سال و باالتر Fairfax ارایه می کنند. این فصل کنترل سالمت خود را به دست گرفته و واکسن آنفلوآنزا بزنید.

برای دریافت جزئیات تماس بگیرید.
واکسن ذات الریه نیز موجود است. باید موقع وقت گرفتن درخواست کنید. 

نشر Fairfax, Va. سپتامبر 2020 برای کسب اطالعات بیش تر یا درخواست اطالعات در قالب دیگر، با 
.>TTY 711< .به شماره 703-246-2411 تماس بگیرید Fairfax County اداره بهداشت

www.fairfaxcounty.gov/flu

برای امنیت شما
هیچ سرویس ویژه COVID-19 ارایه نمی شودمراجعان در فواصل 6 فوتی خواهند بود دمای بدن در ورودی اندازه گیری می شودماسک/پوشاننده صورت اجباری استتعداد تعداد نوبت ها محدود است

واکسن آنفلوآنزا از شما و محله شما محافظت می کند

ما شما را پوشش می دهیم
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