PPS Sẽ Tổ Chức Các Phòng Tiêm Chủng Cho Trẻ Em tại 8
Trường Học
Sở Học Chánh Portland sẽ tổ chức các phòng tiêm chủng cho trẻ em tại tám trường học trong sở học
chánh trong những tuần tới để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chích ngừa COVID-19 cho các học
sinh từ 5-11 tuổi.
Sở Học Chánh sẽ hợp tác với Kaiser Permanente và Medical Teams International để tiêm chủng liều vắcxin Pfizer cho trẻ em, đã được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm cho phép sử dụng khẩn cấp trong
tuần này và dự kiến sẽ được Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh cho phép hoàn toàn trong những tuần tới.
Tổng Giám Đốc PPS Guadalupe Guerrero cho biết: “Các trường học từ lâu đã trở thành địa điểm đáng tin
cậy của cộng đồng để tiêm chủng vắc-xin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi tự hào được hợp
tác với Kaiser Permanente và Medical Teams International trong việc cung cấp thêm một cách giảm
thiểu COVID-19 cho các gia đình PPS.”
Các phòng tiêm chủng sẽ được tổ chức tại các trường sau:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boise-Eliot/Humboldt Elementary
César Chávez K-8
Faubion PK-8
Lent Elementary
Rigler Elementary
Rosa Parks Elementary
Scott Elementary
Sitton Elementary

Để được chích ngừa, học sinh sẽ phải đi cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ. Thuốc chích ngừa COVID19 và liều thuốc chích ngừa thêm, cũng như thuốc tiêm phòng cúm, cũng sẽ có sẵn cho các phụ huynh và
người giám hộ tại các phòng tiêm chủng. Các phòng tiêm chủng sẽ được tổ chức vào buổi chiều và buổi
tối để phụ huynh có thể dễ dàng tiếp cận hơn sau giờ học hoặc sau giờ làm việc. Ngày mở cửa của các
phòng tiêm chủng sẽ sớm được thông báo.

