
 Lịch Chích Ngừa Cúm Năm 2022 

                 Tại Cơ Quan y Tế Á Châu 

Thời gian và Địa điểm chích ngừa cho người lớn* 

Hãy gọi 510-735-3222 để lấy hẹn hoặc có các câu hỏi.   

Sẽ chích ngừa cúm cho những bệnh nhân từ 19 tuổi trở lên (TRỪ phụ nữ có thai). Nếu là bệnh 
nhân của CQYTAC, xin vui lòng mang theo thẻ bệnh nhân, thẻ căn cước có hình. 

Tại Trung Tâm Frank Kiang  
250 East đường 18th St. 

Thứ Bảy : Ngày 8 tháng 10  
và ngày 5 tháng 11 

Từ 9giờ sáng  -  1giờ trưa 

Tại Trung Tâm Rolland & Kathryn Lowe  
835  đường Webster St. 

Thứ Bảy: Ngày 15 tháng 10   
và ngày 12 tháng 11 

Từ  9giờ sáng – 1giờ trưa

Phòng Chủng Ngừa Chính  tại 416 Đường số 8 St. 
Mỗi Thứ Tư hàng tuần từ 9 giờ 15 sáng - 12 giờ trưa từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 28 tháng 12  

(trừ ngày 30 tháng 11) 

Thời gian và Địa điểm chích ngừa tại Phòng Nhi Khoa* 
Hãy gọi 510-735-3222 để lấy hẹn hoặc có câu hỏi  

CHỈ CHÍCH cho những trẻ em hiện là bệnh nhân của Cơ Quan Y Tế Á Châu từ 6 
tháng tuổi đến 18 tuổi. Trẻ em phải đi cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ. Xin 
vui lòng mang theo thẻ bệnh nhân CQYTAC và thẻ bảo hiểm của con em quý vị   

Trung Tâm Y Tế Chenming & Margaret Hu:818 đường Webster Lầu 3 

Thứ Bảy: Ngày 22 và ngày 29 tháng 10 và ngày 3 tháng 12 

Từ 9 giờ sáng – đến 1 giờ trưa 

* Bệnh nhân có bất kỳ triệu chứng nào sau đây được yêu cầu tham khảo ý kiến 
bác sĩ TRƯỚC KHI chích ngừa cúm: 

• Sốt / ớn lạnh                                                             
• Ho 
• Đau cổ họng 
• Khó thở 
• Đau cơ bắp khắp cơ thể 
• Bắt đầu mất vị giác/ khứu giác 
• Ngẹt mũi hoặc Chảy nước mũi 
• Buồn nôn,/ ói mữa 
• Tiêu chảy 

 
Ngày/giờ của phòng khám có thể bị hủy bỏ dựa trên số vắc-xin cúm có sẵn. 

Xin cám ơn 


	Phòng Chủng Ngừa Chính  tại 416 Đường số 8 St.
	Thời gian và Địa điểm chích ngừa tại Phòng Nhi Khoa*

