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Chúng tôi luôn bảo vệ quý vị
Phòng khám tiêm phòng cúm tại một số trung tâm chăm sóc người cao niên

Ngày 6 tháng 10, 9:00 sáng - 3:30 chiều
Herndon Senior Center, 873 Grace St., Herndon
(cũng phục vụ trong ngày 8 & 9 tháng 10)

Ngày 19 tháng 10, 9:00 sáng - 3:30 chiều
Lincolnia Senior Center, 4710 N. Chambliss St., Alexandria
(cũng phục vụ trong ngày 21 & 22 tháng 10)

Ngày 26 tháng 10, 9:00 sáng - 3:30 chiều
Original Mt. Vernon High School, 8333 Richmond Hwy.,
Alexandria
(cũng phục vụ trong ngày 28 & 29 tháng 10)

Ngày 2 tháng 11, 9:00 sáng - 3:30 chiều
Little River Glen Senior Center, 4001 Barker CT., Fairfax
(cũng phục vụ trong ngày 4 & 5 tháng 11)
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Ngày 9 tháng 11, 9:00 sáng - 3:30 chiều
Lewinsville Senior Center, 1613 Great Falls St., McLean
(cũng phục vụ trong ngày 10 & 12 tháng 11)

Chỉ phục vụ khi có hẹn trước theo số: 703-246-6010, TTY 711

Vắc-Xin Cúm Bảo Vệ Quý Vị & Cộng Đồng Quý Vị
Bệnh cúm có thể là một căn bệnh nghiêm trọng, đặc biệt là với người cao niên và những người
có bệnh lý nền. Tiêm vắc-xin cúm hàng năm là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh. Tất cả
mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên đều được khuyến cáo tiêm vắc-xin cúm. Fairfax County Health
Department và Neighborhood and Community Services đang tổ chức các phòng khám tiêm phòng
vắc-xin cúm tại một số trung tâm chăm sóc người cao niên dành cho cư dân Fairfax có độ tuổi từ
50 tuổi lên. Hãy kiểm soát sức khỏe của quý vị trong mùa này và tiêm vắc-xin cúm.
Gọi để biết chi tiết.
Vắc-xin viêm phổi cũng có sẵn. Quý vị phải yêu cầu khi đặt lịch hẹn.
www.fairfaxcounty.gov/flu

Ấn bản của Fairfax County, VA. Tháng 9/2020. Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu thông tin ở định dạng
thay thế, vui lòng gọi cho Fairfax County Health Department theo số 703-246-2411. TTY 711.

