
Bạn có phải là cư dân Santa Clara và bất kỳ là người nào sau đây không?
• Tuổi 65 hay hơn

• Tuổi 18-64 với tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng

• Nhân viên Y tế 

• Làm việc hay sống chung tập thể 

• Trải qua tình trạng vô gia cư và có thể chuyển đến nhà 
ở tập thể

• Nhân viên dịch vụ cấp cứu 

• Nhân viên Thực phẩm hay Nông nghiệp 

• Nhân viên Giáo dục hay chăm sóc trẻ em 

• Nhân viên giao thông công cộng, phi trường, hay hàng 
không thương mại

Nếu vậy, hãy hẹn tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của quý vị ngay bây giờ:

BẰNG CÁCH HẸN TRỰC TUYẾN
1. Chọn ngày và giờ 

2. Nhấp chuột vào ngày và giờ tốt 
nhất cho quý vị.

3. Nhấp chuột vào ô “CAPTCHA”

4. Nhập vào chữ “Vax Appointment 
(hẹn vắc-xin)” trong ô “Reason for 
Visit (Lý do thăm khám)” và nhấp 
vào chữ “Continue (tiếp tục)”

5. Nhấp vào “Continue (tiếp tục)” là 
người khách “as a Guest”

6. Nhập vào tên của quý vị và thông tin 

7. Nhấp vào chữ “Schedule It (làm hẹn)”

BẰNG CÁCH GỌI SỐ 

650-498-9000
Chúng tôi sẵn sàng từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu từ 8:00 a.m. đến 5:00 p.m.

Quý vị không phải trả chi phí để chủng ngừa vắc-xin COVID-19.

ĐỊA ĐIỂM CHỦNG NGỪA VẮC-XIN COVID-19 

Vòng trượt Aloha – Trung tâm mua sắm Eastridge
2190 Eastridge Loop #1402 • San José, CA 95122 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 11:00 a.m. – 6:00 p.m. 
Thứ Bảy đến Chủ nhật, 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Quét mã QR để có thêm thông tin về địa điểm này: 
stanfordhealthcare.org/alohavaccine

Thêm thông tin về vắc-xin có thể tìm thấy tại 
CHO TIẾNG VIỆT NAM https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

HAY

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Provider-Bulletin-2-12-21.aspx
https://myhealth.stanfordhealthcare.org/#/embedded-schedule/vt=1575&dept=8015190001
http://stanfordhealthcare.org/alohavaccine
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

