
Dòng chủ đề: Lưu ngày tháng: Bốn loại vắc xin dành cho học sinh có sẵn tại các phòng khám không cần 
hẹn của HCPS 
  
HCPS và Bộ Y Tế Virginia đang hợp lực với một đề nghị mới quan trọng để bảo vệ học sinh trung học cơ 
sở và trung học phổ thông của chúng tôi: phòng khám chủng ngừa toàn diện vào mùa hè. 
  
Để thuận tiện cho bạn, HCPS và VDH sẽ tiến hành các phòng tiêm chủng tại ba trường trung học cơ sở 
của chúng tôi để tiêm chủng cho bất kỳ học sinh nào từ 12 tuổi trở lên không chỉ COVID-19, mà còn cả 
uốn ván, bạch hầu, ho gà, HPV và vi rút não mô cầu. (TDaP và vắc xin vi rút não mô cầu là bắt buộc đối 
với học sinh vào lớp bảy. Học sinh bắt buộc phải tiêm vắc xin vi rút não mô cầu cho học sinh vào lớp 12. 
Thuốc chủng ngừa HPV và COVID được cung cấp như một sự tiện lợi, nhưng không bắt buộc đối với 
trường học.)  
  
Học sinh có thể nhận nhiều nhất bốn loại vắc-xin cùng một lúc (hoặc trong quá trình ở hai phòng 
khám), không cần đặt hẹn trước và không phải trả phí! 
  
Điều Gì: Các Phòng Khám Tiêm Chủng Toàn Diện Mùa Hè Không Cần Hẹn của HCPS và VDH 
Ai: Học sinh từ 12 tuổi trở lên 
Khi nào và ở đâu: 

• Thứ Tư, ngày 30 Tháng Sáu (9-11 sáng) 
o Trường Trung Học Cơ Sở Brookland (9200 Lydell Drive, Henrico, Va.)  
o Trường Trung Học Cơ Sở Tuckahoe ( 9000 Three Chopt Road,,) 

• Thứ Tư, ngày 7 Tháng Bảy (9-11 sáng) 
o Trường Trung Học Cơ Sở Elko ( 5901 Elko Road,,) 

• Thứ Tư, ngày 21 Tháng Bảy (9-11 sáng) 
o Trường Trung Học Cơ Sở Brookland (9200 Lydell Drive, Henrico, Va.)  
o Trường Trung Học Cơ Sở Tuckahoe (9000 Three Chopt Road, Henrico, Va.) 

• Thứ Tư, ngày 28 Tháng Bảy (9-11 sáng) 
o Trường Trung Học Cơ Sở Elko ( 5901 Elko Road, Va.) 

  
Có những loại vắc xin nào? Học sinh có thể nhận được bất kỳ hoặc tất cả bốn loại vắc xin hiện có miễn 
phí, với sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ: 

• TDaP (bắt buộc đối với học sinh đang lên lớp bảy) 
• Viêm não mô cầu (bắt buộc đối với học sinh đang lên lớp 7 và đang lên lớp 12 ) 
• HPV (được cung cấp như một sự tiện lợi cho học sinh và gia đình của chúng tôi) 
• COVID-19 (được cung cấp như một sự tiện lợi cho học sinh và gia đình của chúng tôi) 

  
Tôi cần biết thêm điều gì nữa? 
Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ cần phải ký vào đơn chấp thuận của học sinh để học sinh được chủng 
ngừa. Các mẫu đơn sẽ có sẵn để điền khi bạn đến để tiêm chủng. Nếu bạn muốn điền chúng trước, 
các biểu mẫu có sẵn trực tuyến tại trang này. Các bản sao trên giấy cũng sẽ được cung cấp trước tại bất 
kỳ trường trung học cơ sở hoặc trung học nào bắt đầu từ tuần tới. Các mẫu đơn đã điền trước có thể 
được gửi qua fax đến 804-343-6555, gửi qua email tới  healthplan@henrico.k12.va.us, hoặc mang 
theo bạn đến phòng tiêm chủng. Tất cả học sinh được tiêm chủng phải có đơn đồng ý đã ký tên mang 
theo hoặc trong hồ sơ (nếu đã nộp trước) tại thời điểm tiêm chủng.   
  
Nếu tôi có thắc mắc thì sao? 



Gọi cho Dịch Vụ Y Tế Trường Học HCPS theo số 804-343-6504 trong giờ làm việc bình thường (Thứ 
Hai-Thứ Năm, 7 sáng - 5 chiều) hoặc email healthplan@henrico.k12.va.us. Bạn cũng có thể muốn liên hệ 
với bác sĩ/ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính của mình. 
  
Năm học mới sẽ đến trước khi bạn biết điều đó. Cùng nhau, chúng ta có thể giữ cho con em mình được 
an toàn! 
  
Trường Công Lập Quận Henrico 
  
Đọc bài đăng này trực tuyến: https://henricoschools.us/2021/06/25/save-the-dates-four-student-
vaccines-available-at-hcps-walk-in-clinics/ 
 


