ĐI CHÍCH NGỪA Ở QUẠ N ALAMEDA
AI HỌ ̂ I ĐỦ ĐIỀ U KIẸ ̂ N?
Các cư dân Quậ n Alameda từ 16 tuổi trở lên. Vắ cxin được cung cấ p miễ n phí cho tấ t cả mọ i người
và quý vị sẽ không bị hỏi về tình trạ ng di trú.

TÔI CÓ THỂ CHÍCH NGỪA Ở ĐÂU?
Alameda County Sites

Ghi danh tạ i: bit.ly/AlCoSignUp

Các Khu Tổ Chức Hộ i Chợ tạ i Quậ n Alameda
Trường Fremont High gầ n Fruitvale và trường Hayward Adult School gầ n
Ashland, Cherryland, và Hayward Acres Có các buổi hẹ n tới mà không cầ n
có hẹ n trước cho những người cư ngụ trong các khu vực có số zip code sau
đây:94601, 94603, 94605, 94606, 94607, 94621, 94541, 94544, 94545,
94577, 94578, 94580

OAKLAND-ALAMEDA
COLISEUM SITE
Ghi danh tạ i myturn.ca.gov
hoạ ̆c gọ i số 833-422-4255

BUCHANAN PARKING TẠ I
GOLDEN GATE FIELDS
Ghi danh tạ i:
bit.ly/BerkVax

QUÝ VỊ CŨ NG CÓ THỂ TÌM BUỔI HẸ N CHÍCH
NGỪA BẰ NG CÁCH:

Hỏi tổ chức cung cấ p dịch vụ y tế hiệ n tạ i của quý vị
Lấ y hẹ n tạ i CVS, Rite Aid, và Safeway
Gọ i số 510-208-4VAX (510-208-4829) nế u quý vị cầ n giúp
lấ y hẹ n ở Quậ n Alameda

TÔI CÂ ̀N BIẾ T NHỮNG GÌ?

Tấ t cả các loạ i vắ c-xin hiệ n có và đã được phê chuẩn cho sử dụ ng đề u
an toàn và rấ t công hiệ u.
Khi tới buổi hẹ n, vui lòng mang theo: giấ y tờ nhậ n dạ ng có hình (không
nhấ t thiế t phải là giấ y tờ do chính phủ cấ p), bằ ng chứng về địa chỉ nơi
cư ngụ nế u không ghi trên giấ y tờ nhậ n dạ ng, và xác nhậ n buổi hẹ n
@DARE2BWELL
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