
Hãy chích ngừa COVID-19 tại Springvale 
ngay bây giờ. 
 

 

 

 
 

Trung Tâm Chích Ngừa COVID-19 nay đã mở 
tại Trường Đua Sandown 

Y Tế Monash hiện đang điều hành trung tâm chích ngừa cộng đồng tại Trường Đua 

Sandown. Chích ngừa đều miễn phí, an toàn và là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, gia 

đình và cộng đồng. 

Địa điểm 
591 - 659 Princes Highway 

Springvale VIC 3171 

Giờ mở cửa 
9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hàng ngày 

Nhận khách chích ngừa không đặt hẹn từ 9 giờ 

sáng đến 3 giờ chiều, hàng ngày 

Cách đi tới 
Bằng xe hơi: Chỉ dùng lối vô từ Princes Highway 

Đậu xe tại chỗ miễn phí và có chỗ đậu ưu tiên 

Ga xe lửa gần nhất: Sandown Park (chỉ dùng lối đi cho khách bộ hành từ ga xe lửa) 

Trạm xe buýt gần nhất: Princes Highway/Racecourse Drive (route 800) 

Quý vị hãy đặt hẹn 
Chúng tôi nhận khách chích ngừa không đặt hẹn, nhưng để tránh sự trì hoãn hoặc 

thất vọng, chúng tôi khuyến nghị quý vị hãy đặt hẹn cho mình. 

Để đặt hẹn, vui lòng gọi số 1800 675 398. Bấm lựa chọn 1, rồi lựa chọn 1, rồi lựa chọn 1. 

Thông tin thêm 
Quý vị có thể đưa theo người hỗ trợ nếu cần hỗ trợ di chuyển hoặc chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ 

trợ quý vị trong ngày đến chích ngừa. Nếu quý vị cần hỗ trợ của thông dịch viên, chúng tôi 

có thể cung cấp thông dịch viên qua điện thoại hoặc tại chỗ trong ngày đến chích. 

Chúng tôi sử dụng các hướng dẫn hiện hành để chích ngừa vắc-xin thích hợp nhất cho quý 

vị. 

Để biết thêm thông tin về việc chích ngừa COVID-19, quý vị có thể truy cập trang mạng 

https://sephu.org/covid-vaccination 
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