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Vắc-xin cúm sẽ được cung cấp tại 
Alberta vào tuần tới 

Ngày 13 tháng 10 năm 2022 Câu hỏi từ cơ quan truyền thông 

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, người dân Alberta từ sáu 
tháng tuổi trở lên có thể nhận vắc-xin cúm của mình. 

Những người dân Alberta trên 65 tuổi đủ điều kiện để nhận vắc-xin cúm liều cao, 

còn những người từ sáu tháng đến 64 tuổi sẽ nhận liều thông thường. Cả hai loại 

đều bảo vệ người dân không bị nhiễm bốn chủng vi-rút cúm phổ biến. 

Đặt lịch hẹn chủng ngừa của bạn 

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, các loại vắc-xin cúm sẽ được cung cấp tại các hiệu 

thuốc tham gia chương trình, một số phòng khám y tế cộng đồng và các địa điểm 

AHS nhất định. 

Lịch hẹn sẽ có trên Hệ thống Đặt lịch hẹn nhận Vắc-xin của Alberta (Alberta Vaccine 

Booking System) tại bookvaccine.alberta.ca hoặc bằng cách gọi cho Health Link 

theo số 811. 

Một số hiệu thuốc cũng sẽ tiếp nhận những người không đặt lịch hẹn. Nếu hiệu 

thuốc tại địa phương của bạn không được liệt kê trong hệ thống đặt lịch hẹn, hãy 

liên hệ trực tiếp với họ hoặc truy cập bluecross.ca để tìm một hiệu thuốc gần bạn. 

Chủng ngừa ở đâu 

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, các loại vắc-xin cúm sẽ được cung cấp miễn phí cho: 

• Người dân Alberta từ năm tuổi trở lên tại các hiệu thuốc và một số phòng 

khám y tế cộng đồng. 
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• Người dân Alberta từ sáu tháng tuổi trở lên tại một số phòng khám y tế cộng 

đồng. 

Cơ quan Dịch vụ Y tế Alberta (Alberta Health Services) sẽ cung cấp các loại vắc-xin 

thông qua các phòng khám sức khỏe công cộng cho: 

• Trẻ em dưới năm tuổi cùng gia đình và các thành viên trong hộ gia đình của 

trẻ. 

• Những người không có số bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của tỉnh. 

• Những người sống trong một cộng đồng nơi không có các nhà cung cấp dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện việc chủng ngừa khác.      

Những thông tin nhanh 

• Chính quyền Alberta đã đặt hàng 1.9 triệu liều vắc-xin cúm để giúp bảo vệ 

sức khỏe của người dân Alberta. 

• Số lượng bệnh cúm mùa ở Alberta cho năm 2021-22: 

o Đã có 2,906 trường hợp mắc bệnh cúm được xác nhận qua xét 

nghiệm phòng thí nghiệm và 14 trường hợp tử vong liên quan đến 

bệnh cúm. 

o Tỷ lệ chủng ngừa của tỉnh là 27 phần trăm. 

o Khoảng 82 phần trăm cư dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn đã được 

chủng ngừa. 

o Khoảng 52 phần trẻ em từ sáu tháng đến 23 tháng tuổi đã nhận ít nhất 

một liều vắc-xin cúm. 

o Khoảng 65 phần trăm người từ 65 tuổi trở lên đã được chủng ngừa. 

o Các dược sĩ chịu trách nhiệm thực hiện 75 phần trăm tất cả các lượt 

chủng ngừa cúm. 

Thông tin liên quan 

• Đặt lịch chủng ngừa Alberta của bạn (cảm cúm và COVID-19) 

• Về bệnh cúm 

 

 

https://bookvaccine.alberta.ca/vaccine/s/
https://www.alberta.ca/influenza-the-flu.aspx#toc-3

