
 

Bảo Vệ Sức Khỏe Của Quý Vị. 
Bảo Vệ Gia Đình Quý Vị. 

Hãy Tiêm Phòng Cúm. 
 

   
 

 

 

Các Cách Đơn Giản để Được Tiêm Phòng Cúm 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật) khuyến 
cáo tất cả mọi người từ sáu (6) tháng tuổi trở nên hãy tiêm vắc-xin phòng cúm. Hãy bảo vệ bản thân và 
những người xung quanh bằng cách tiêm vắc-xin phòng cúm. Sau đây là bốn (4) cách đơn giản để tiêm 
vắc-xin: 

 

1. Hỏi bác sĩ của quý vị 2. Tìm một phòng khám 
Nếu quý vị có bảo hiểm sức khỏe, quý vị có thể tiêm 
phòng cúm tại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế 
của quý vị. Thông thường, quý vị sẽ được tiêm miễn 
phí. Hãy hỏi bác sĩ của quý vị về điều đó. 

 

Truy cập www.ochealthinfo.com/flu 

hoặc gọi (800) 564-8448 để tìm một phòng khám 
gần quý vị, nơi quý vị có thể được tiêm phòng cúm 
miễn phí. 

3. Đến một nhà thuốc địa phương 4. Đến phòng khám của chúng tôi 
Quý vị có thể tiêm phòng cúm tại một nhà thuốc. 
Truy cập www.vaccinefinder.org  để tìm một nhà 
thuốc nơi quý vị có thể tiêm phòng cúm. Hãy kiểm 
tra với chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị 
để tìm hiểu liệu chương trình có bao trả cho dịch vụ 
tiêm phòng cúm hay không. 

Từ ngày 28 tháng 9 năm 2020, hãy tiêm phòng cúm 
miễn phí tại phòng khám của Orange County Health 
Care Agency (Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận 
Cam) tại: 

1725 W. 17th Street, Santa Ana, CA 
Quý vị cần đặt lịch hẹn. Để đặt lịch hẹn, vui lòng gọi 1 
(800) 914-4887.  

Việc tiêm phòng cúm phụ thuộc vào tính sẵn có. 

 
Giờ làm việc của phòng khám tiêm phòng cúm là từ Thứ 
Hai đến Thứ Sáu,  

8 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng 

và 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều 

  

Quét mã QR để biết thêm thông 
tin về cúm và địa điểm tiêm 
phòng cúm. 

 
Các Dịch Vụ Lâm Sàng 
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