
May 24 2021 

JCPH Pop-Up Vaccine Clinics 

 

Email 

 

Jefferson County Public Health 

Phòng khám Chủng ngừa Tạm thời 

 

Jefferson County Public Health đang tổ chức các phòng khám chủng ngừa COVID-19 tại nhiều điểm trường Jeffco trong 

tuần này. Quý vị có thể tìm thấy các phòng khám này trong bãi đậu xe của các địa điểm được liệt kê dưới đây. 

● Không cần đặt lịch hẹn 

● Miễn phí, không yêu cầu bảo hiểm 

● Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đều đủ điều kiện tiêm vắc-xin Pfizer 

● Cần có sự đồng ý của phụ huynh đối với những người dưới 18 tuổi - các biểu mẫu được đính kèm hoặc trên JCPH 

website 

● Liều thứ hai sẽ được tiêm sau 3 tuần kể từ ngày tiêm liều đầu tiên  

 

Thứ Hai, 24 Tháng Năm (liều thứ hai vào Thứ Hai, 14 Tháng Sáu) 

Tất cả: 1:00 - 6:00 pm, hoặc cho đến khi sử dụng hết vật tư 

Arvada K-8 

Creighton Middle 

Warren Tech Central/McLain/Longview High 

  

Thứ Ba, 25 Tháng Năm (liều thứ hai vào Thứ Ba, 15 Tháng Sáu) 

Tất cả: 1:00 - 6:00 pm, hoặc cho đến khi sử dụng hết vật tư 

Everitt Middle 

Jeffco Open 

Wayne Carle Middle 

  

Thứ Tư, 26 Tháng Năm (liều thứ hai vào Thứ Tư, 16 Tháng Sáu) 

1:00 - 6:00 pm, hoặc cho đến khi sử dụng hết vật tư 

Dakota Ridge High 

D'Evelyn Jr/Sr High 

North Arvada Middle (bắt đầu lúc 3pm) 

  

Thứ Năm, 27 Tháng Năm (liều thứ hai vào Thứ Năm, 17 Tháng Sáu) 

10:00 am - 1:00 pm, hoặc cho đến khi sử dụng hết vật tư 

Bell Middle 

Dunstan Middle 

Summit Middle 

  

Thứ Sáu, 28 Tháng Năm (liều thứ hai vào Thứ Sáu, 18 Tháng Sáu) 

1:00 - 6:00 pm, hoặc cho đến khi sử dụng hết vật tư 

Drake Middle 

Falcon Bluffs Middle 

Mandalay Middle 
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Thứ Bảy, 29 Tháng Năm (liều thứ hai vào Thứ Bảy, 19 Tháng Sáu) 

9:00 am - 1:00 pm, hoặc cho đến khi sử dụng hết vật tư 

Chatfield HS 

Edgewater Elementary 

Standley Lake High 

 

 

Chúng tôi đang chia sẻ thông tin này thay mặt cho đối tác cộng đồng của chúng tôi là Jefferson County Public Health (JCPH) 

cho bất kỳ ai muốn được tiêm vắc xin. Các phòng khám chủng ngừa này do JCPH lập kế hoạch, tổ chức và sắp xếp nhân 

lực. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc nhận xét, vui lòng liên hệ với JCPH theo số 303.239.7000. 

 

Tài liệu đính kèm: 

Biểu mẫu Đồng ý Chủng ngừa Vắc -xin COVID-19 của CDPHE (Tiếng Anh) 

Biểu mẫu Đồng ý Chủng ngừa Vắc -xin COVID-19 của CDPHE (Tiếng Tây Ban Nha) 

 

Text message 

 

Các Phòng khám Chủng ngừa COVID-19 Tạm thời của Jefferson County Public Health (JCPH) có mặt tại nhiều điểm 

trường Jeffco trong tuần này, bắt đầu từ hôm nay. Miễn phí, không cần đặt lịch trước, dành cho bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên. 

Chúng tôi đã gửi danh sách cho quý vị qua email hoặc quý vị có thể truy cập trang web của JCPH để biết thêm chi tiết: 

https://www.jeffco.us/4247/JCPH-COVID-19-Vaccination-Clinics. 
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