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Con quý vị đã chủng ngừa định kỳ chưa?

Did your child get their routine vaccines? 

Thuốc chủng ngừa an toàn. Chủng ngừa an toàn hơn là mắc bệnh. Khi con quý vị lớn hơn, khả năng bảo vệ 

từ các loại thuốc chủng mà các em nhận được khi còn bé có thể mất đi. Trẻ em có thể có nguy cơ mắc các 

bệnh mới. Bảo vệ con em quý vị và người khác bằng cách chủng ngừa tất cả các loại vắc-xin đúng thời hạn. 

Để tìm hiểu về lịch chủng ngừa định kỳ cho trẻ em tại B.C., hãy vào xem trang web của ImmunizeBC tại 

immunizebc.ca/infants-young-children. 

Cách kiểm tra xem hồ sơ tiêm chủng của con quý vị có cập nhật hay không 

Đối với vắc-xin thông thường: sử dụng Công cụ Chỉ báo Tình trạng Tiêm chủng trực tuyến tại 

immunizebc.ca/vaccination-status-indicator 

Đối với vắc-xin COVID-19: sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến của tỉnh bang (Cổng Y tế) tại 

fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/covid-19-vaccine/immunization-record  

Nếu hồ sơ tiêm chủng trực tuyến của con quý vị cho thấy chúng không cập nhật nhưng một nhà cung cấp dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe khác (bên ngoài Y tế Công cộng) đã tiêm vắc-xin, hãy liên lạc với nhà cung cấp đó. 

Yêu cầu một bản sao hồ sơ tiêm chủng của con quý vị. Trình báo vắc-xin của con quý vị trực tuyến tại 

fraserhealth.ca/immunizationform. 

Nếu con quý vị đã chủng ngừa (các) vắc-xin COVID-19 bên ngoài B.C., hãy nộp hồ sơ chủng ngừa của em 

em cho Bộ Y tế tại immunizationrecord.gov.bc.ca. 

Chủng ngừa ở đâu 

Nếu con quý vị vẫn chưa chủng ngừa tất cả các loại vắc-xin thông thường, hãy liên lạc với đơn vị y tế công 

cộng, bác sĩ gia đình hoặc dược sĩ tại địa phương quý vị. Tất cả các loại vắc-xin thông thường đều miễn phí ở 

B.C.

Muốn tìm hiểu nơi nhận vắc-xin, hãy vào xem fraserhealth.ca/getimmunized. Không phải tất cả các bác sĩ gia 

đình và dược sĩ đều cung cấp vắc-xin, vì vậy hãy gọi điện trước để hỏi. 

Để đặt lịch hẹn hãy liên lạc đơn vị y tế công cộng địa phương của quý vị: 

• Nếu quý vị sống ở  Mission, Abbotsford, Chilliwack, Agassiz và Hope: 604-702-4906

• Nếu quý vị sống ở tất cả các khu vực khác của Fraser Health: 604-476-7087

Muốn biết thêm thông tin 

Vào xem fraserhealth.ca/immunizations hoặc liên lạc đơn vị y tế công cộng địa phương của quý vị. 

Toán Chủng ngừa CDNC Khu vực 
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