Hãy Tiêm Vắc-xin, SF
Các địa điểm tiêm ngừa COVID-19

San Francisco hiện đang tiêm vắcxin cho tất cả mọi người từ 12 tuổi
trở lên.

Tiêm ngừa sẽ giúp giữ cho bạn, gia đình
bạn và cộng đồng của bạn an toàn và
khỏe mạnh.

Bất kỳ ai sống hoặc làm việc ở San Francisco đều
đủ điều kiện tiêm vắc- xin COVID-19.

Nó sẽ giúp chúng ta quay trở lại nhiều
hoạt động hơn.

I Những người sống hoặc làm việc tại San

Nó sẽ ngăn chặn sự lây lan của COVID-19
và chấm dứt đại dịch.

Francisco đều được tiêm ngừa miễn phí.

I Bạn không cần bảo hiểm để đặt lịch hẹn.
I Tài liệu (như chứng minh nhân dân (ID) hoặc số
an sinh xã hội (SSN)) là không bắt buộc.

I

Việc tiêm vắc-xin COVID-19 không khiến bạn
phải trả phí công và sẽ không ngăn cản bạn
nhận được Thẻ xanh (Thường trú nhân hợp
pháp) hoặc trở thành công dân nhập tịch.

Đặt hẹn trực tuyến
Đặt hẹn trực tuyến tại
sf.gov/GetVaccinated.

Tiêm vắc-xin ở đâu
Bạn có thể đặt lịch tiêm ngừa thông qua nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình hoặc tại
tiệm thuốc.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

I Kaiser Permanente

I Dignity Health

I UCSF Health

I Dignity Health

866-454-8855
415-514-7328

Bạn sẽ cần những thứ sau:

I Sutter Health

I Tên			
I Địa chỉ		

Các tiệm thuốc

I
I

Ngày sinh
Bảo hiểm (nếu bạn có)

Đặt hẹn qua điện thoại
Hãy gọi cho đường dây nóng của Thành phố theo
số 628-652-2700 để được trợ giúp về các lựa
chọn đặt hẹn nếu bạn có khả năng hạn chế truy
cập mạng internet, cần hỗ trợ, hoặc không thể
đến địa điểm tiêm ngừa vì khuyết tật.
Điện thoại được trả lời từ 8:30 giờ sáng–5 giờ
chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu. Người gọi có thể để lại
tin nhắn vào cuối tuần.

844-274-8497

844-987-6115

GoHealth
Urgent Care
650-448-1455

I CVS — 800-746-7287
I Safeway — 877-723-3929
I Walgreens — 800-925-4733
Thông tin này có thể thay đổi. Vui lòng gọi đường
dây nóng của Thành phố theo số 628-652-2700
cho các câu hỏi và thông tin mới nhất.

