
Tiêm Vắc-xin Cho Con Quý Vị Tại Trường 
Học Trung Tâm Y Tế Học Đường

Các Trung Tâm Y Tế Học Đường hiện đã mở cửa cho cộng đồng để khám nhi khoa định kì và tiêm vắc-xin COVID-19 cho tới ngày 26 tháng 8, 2022. 
Học sinh từ 3 tuổi trở lên có thể được tiêm tất cả các loại chủng ngừa bắt buộc tại trường học, bao gồm cả vắc-xin COVID-19. Đối với thanh thiếu 
niên từ 12 tuổi trở lên, vắc-xin COVID-19 hiện là bắt buộc để đi học tại trường. Phụ huynh/người giám hộ cũng được hoan nghênh tiêm vắc-xin 
COVID-19! Lịch hẹn tiêm vắc-xin có thể được tìm thấy tại các Trung tâm y tế học đường dành cho tất cả học sinh, bất kể là các em đã ghi danh ở 

trường nào. Để lên lịch hẹn, gọi theo số máy tại địa điểm gần quý vị nhất

Chúng tôi mở cửa phục vụ quý vị tại các địa điểm sau.
Trung tâm y tế học đường tại Anacostia High School  

1601 16th Street SE Washington, DC 20020
 (202) 724-5529

Do MedStar Georgetown University điều hành

Trung tâm y tế học đường tại Ballou High School 
3401 4th Street SE Washington, DC 20032

(202) 645-3843
Do Children’s National Hospital điều hành

Trung tâm y tế học đường tại Cardozo Education Campus 
1200 Clifton Street NW Washington, DC 200009 

(202) 727-5148
Do Unity Health Care Inc. điều hành

Trung tâm y tế học đường tại Coolidge HS and 
Ida B. Wells MS  

6315 5th Street NW, Washington, DC 20011
405 Sheridan Street, NW Washington, DC, 20011 

(202) 847-4077
Do Mary’s Center điều hành

Trung tâm y tế học đường tại Dunbar High School 
 101 N Street NW Washington, DC 20002

(202) 724-4086
Do Children’s National Hospital điều hành

Trung tâm y tế học đường tại Roosevelt High School 
4301 13th Street NW Washington, DC 20011

(202) 727-6333
Do MedStar Georgetown University điều hànhTrung tâm y tế học đường tại H.D. Woodson High School  

540 55th Street NE, 20019
(202) 724-2287

Do Unity Health Care Inc. điều hành
Hãy nhớ đặt lịch hẹn sớm vì số chỗ có hạn. Con quý vị sẽ cần 
tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ hai 3 tuần sau liều đầu tiên

 Những chương trình này được Chính quyền DC, Sở Y tế, Cơ quan Quản lý Sức khỏe Cộng đồng tài trợ toàn bộ hoặc một phần.



CÁC LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

Những chương trình này được Chính quyền DC, Sở Y tế, Cơ quan Quản lý Sức khỏe Cộng đồng tài trợ toàn bộ hoặc một phần.

•   Phụ huynh/người giám hộ phải cho phép để trẻ em tiêm vắc-xin.

•   Vắc-xin COVID-19 là miễn phí; nếu quý vị nhận được hóa đơn từ chương trình sức khỏe của 
      mình, hãy liên hệ với Trung Tâm Y Tế Học Đường (SBHC) nơi quý vị đã nhận các dịch vụ.

•   CDC không khuyến nghị con quý vị dùng thuốc không kê đơn - chẳng hạn như ibuprofen, 
      aspirin hoặc acetaminophen – trước khi tiêm vắc-xin, trừ khi được kê đơn thường xuyên cho 
      một tình trạng bệnh lý, vì không biết những loại thuốc này có thể gây ra phản ứng miễn dịch như 
      thế nào. Tuy nhiên, nếu con quý vị bị sốt hoặc đau sau khi tiêm vắc-xin, quý vị có thể cho dùng 
      acetaminophen hoặc ibuprofen với liều lượng thích hợp trừ khi có chống chỉ định. Cũng không 
     nên dùng thuốc kháng histamine, thường được sử dụng để điều trị các phản ứng dị ứng, trước 
     khi tiêm vắc-xin COVID-19 để cố gắng ngăn ngừa các phản ứng dị ứng. Nếu quý vị có thắc mắc 
     về các loại thuốc mà con quý vị đang dùng, hãy nói chuyện với bác sĩ của con quý vị.

•   Vắc-xin COVID-19 và các loại vắc-xin khác hiện có thể được sử dụng mà không cần quan tâm đến 
     thời điểm tiêm các vắc-xin khác. Điều này bao gồm việc sử dụng đồng thời vắc-xin COVID-19 
     và các vắc xin khác trong cùng một ngày.

Các mẫu đơn chấp thuận sẽ được cung cấp tại cuộc hẹn.

Vui lòng liên hệ với Trung Tâm Y Tế Học Đường (SBHC) nơi quý vị muốn sắp xếp cuộc hẹn và 
nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc chấp thuận.


