Thư Viện Công Cộng Arlington đang cung cấp dùng hệ thống điện tử cho cư dân muốn đăng ký
vắc-xin COVID-19. Cho dù bạn cần vào mạng, máy vi tính hoặc dịch vụ in ấn để hoàn tất việc
đăng ký, các thư viện của chúng tôi sẽ cung cấp mà không tốn thêm chi phí. Cư dân có thể đến
bất cứ địa điểm thư viện nào để đăng ký vắc-xin. Không cần phải có thẻ thư viện để sử dụng cho
việc này.
Đối với những người muốn đăng ký vắc-xin COVID-19, phí sử dụng máy vi tính và in ấn sẽ
được miễn. Dịch vụ bản sao và fax cũng được cung cấp với chi phí thấp.
"Hãy nhớ rằng không phải ai cũng có nguồn hệ thống điện tử và có thể không có truy cập hệ
thống mạng, Thư Viện Công Cộng Arlington là tài nguyên để truy cập và kết nối," Giám Đốc thư
viện Norma Zuniga nói. "Các máy vi tính có sẵn tại tất cả các địa điểm thư viện và nhân viên sẵn
sàng hỗ trợ việc đăng ký tiêm chủng COVID. Chúng tôi muốn là một phần của giải pháp và giúp
đỡ tại đây.
Theo chỉ đạo của Bộ Dịch Vụ Y Tế tiểu bang Texas, Y Tế Công Cộng Quận Tarrant và các cơ
quan Y Tế khác tại Texas, tiêm chủng đang được cung cấp theo từng giai đoạn. Các cuộc hẹn
vắc-xin trước tiên sẽ đến những người có nguy cơ cao nhất. Khi có nhiều vắc-xin hơn, các nhóm
bổ sung sẽ được thêm vào cho đến khi mọi người được chích.
•
•

Tìm hiểu thêm về vắc-xin tại Quận Tarrant.
Đăng ký chủng ngừa COVID-19.

Nếu quý vị có dự địch đến thư viện để sử dụng dịch vụ này, vui lòng báo cho nhân viên của
chúng tôi biết khi quý vị đến. Họ sẽ cung cấp hỗ trợ thiết bị cho bạn trên máy vi tính và in ấn.
Nhân viên thư viện không phải thuộc phần của ban tiêm chủng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào,
vui lòng liên lạc với đường dây COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng Quận Tarrant qua số 817248-6299 hoặc truy cập trang mạng của họ.

