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#আমরা আপনাকে কভার প্রদান করেছি

নির্ বাচিত সিনিয়র কেন্দ্রগুলিতে ফ্লু টিকাকরণ

6 অক্টোবর, 9am - 3:30pm

Herndon Senior Center, 873 Grace St., Herndon
(8 ও 9 অক্টোবর সময় উপলভ্য আছে)

19 অক্টোবর, 9am - 3:30pm

Lincolnia Senior Center, 4710 N. Chambliss St., Alexandria
(21 ও 22 অক্টোবর সময় উপলভ্য)

26 অক্টোবর, 9am - 3:30pm

Original Mt. Vernon High School, 8333 Richmond Hwy., Alexandria
(28 ও 29 অক্টোবর, সময় উপলভ্য)

2 নভেম্বর, 9am - 3:30pm

Little River Glen Senior Center, 4001 Barker Ct., Fairfax
(4 ও 5 নভেম্বর সময় উপলভ্য)

9 নভেম্বর, 9am - 3:30pm

আপনার সুরক্ষা
র জন্য

সীমিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট
মুখের ঢাকা/মাস্ক
পরে থাকা
আবশ্যক
প্রবেশপথে শরীরে
র তাপমাত্রা পর
ীক্ষা
করা
গ্রাহকদের 6 ফু ট
দর
ূ ত্ব রাখা হয়েছে
ক�োভিড-19 সংক্
পরিষেবা প্রদান রান্ত ক�োনও
করা হয় না

Lewinsville Senior Center, 1613 Great Falls St., McLean
(10 ও 12 নভেম্বর সময় উপলভ্য)

কেবলমাত্র অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে উপলভ্য:

703-246-6010, TTY 711

ফ্লু-এর টিকা আপনাকে এবং আপনার কমিউনিটিকে সুরক্ষিত রাখে
ফ্লু একটি গুরুতর অসুখ হতে পারে, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তি এবং এমন মানুষদের জন্য যারা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায়
আক্রান্ত ফ্লু -এর জন্য বার্ষিক টিকাকরণ আপনার অসুস্থ পড়ার ঝুঁ কি হ্রাস করার একটি সর্বোত্তম উপায়। 6 মাস বা
তার বেশি বয়সের সকলের জন্য ফ্লু -এর টিকাকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। Fairfax-এ বসবাসকারী 50 বছর বা তার
বেশি বয়সের ব্যক্তিদের জন্য Fairfax কাউন্টির স্বাস্থ্য বিভাগ এবং আশেপাশের এলাকা এবং কমিউনিটি পরিষেবাগুলি
ফ্লু -এর টিকা প্রদান করছে। এই মরশুমে আপনার স্বাস্থ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন এবং একটি ফ্লু -এর টিকা নিন।
আরও বিশদ বিবরণের জন্য ফ�োন করুন।
নিউম�োনিয়ার টিকাও উপলভ্য আছে। আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সময় অবশ্যই অনুর�োধ করে থাকতে হবে।
www.fairfaxcounty.gov/flu

A Fairfax, Va., প্রকাশনা সেপ্টেম্বর 2020। আরও তথ্যের জন্য বা বিকল্প বিন্যাসে তথ্যের অনুর�োধ
করতে, 703-246-2411 নম্বরে Fairfax কাউন্টির স্বাস্থ্য বিভাগে ফ�োন করুন। TTY 711.

