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Quý vị muốn chủng ngừa COVID-19 nhưng không có phương tiện 
riêng để đến phòng khám? Vui lòng đọc thông tin dưới đây để biết về 
các lựa chọn ở Quận Sedgwick. 
 

Tuyến xe buýt 
Wichita Transit cung cấp dịch vụ xe buýt với giá vé phải chăng. Để biết 
thêm thông tin về các tuyến xe buýt, vui lòng truy cập website của họ 
tại địa chỉ https://wichitatransit.org/Routes/Pages/default.aspx.  

 Giá vé tiêu chuẩn là $1.75 

 Quý vị cần trả đúng giá vé cho mỗi lượt đi xe buýt.  

 Xe buýt chiều đến sẽ di chuyển về hướng trung tâm thành 
phố, và chiều đi sẽ di chuyển từ trung tâm thành phố tới 
các khu vực khác.  

 

Đạp xe  
Quý vị có thể tự đi xe đạp của mình. Ngoài ra, “Bike Share ICT” cung 
cấp hơn 100 xe đạp tại khu vực trung tâm thành phố Wichita. Hãy tải 
ứng dụng Zagster để tìm vị trí. Giá thuê xe đạp là khoảng $3 mỗi giờ.  
 
Phương tiện đi lại cho Cư Dân Ở Nông Thôn hoặc Cư Dân Khuyết Tật   
Có nhiều lựa chọn phương tiện đi lại dành cho những cá nhân đáp 
ứng đủ điều kiện. Những đối tượng sau có thể yêu cầu dịch vụ hỗ trợ 
vận chuyển: người lớn tuổi hoặc một đại diện cá nhân, người khuyết 
tật hoặc dân chúng nói chung sống ở các khu vực nông thôn.  
 
Nếu quý vị sống ở Bel Aire, Derby, Furley, Goddard, Haysville, Kechi, 
Maize, Mulvane (chỉ tại Quận Sedgwick), Park City hay Valley Center – 
hãy gọi đến số (316) 660-5150 hoặc 1-800-367-7298 để đăng ký, hoặc 
tải xuống đơn đăng ký dịch vụ vận chuyển Mill Levy.  
 
Nếu quý vị sống ở Andale, Bentley, Cheney, Clearwater, Colwich, 
Garden Plain, Mount Hope, Peck, Thành phố Sedgwick, Viola hay các 
khu vực chưa hợp nhất của Quận Sedgwick – hãy tải xuống đơn đăng 
ký dịch vụ vận chuyển cho cư dân nông thôn.  
 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
https://www.sedgwickcounty.org/aging/transportation/.  
 
Nếu quý vị sống trong khu vực thành phố Wichita, quý vị có thể đủ 
điều kiện để nhận dịch vụ Xe đưa đón hỗ trợ người khuyết tật (316-
352-4828) hoặc xe buýt Wichita Transit (316-265-7221) cho người 
khuyết tật.  
 
Dịch vụ taxi 
Trả tiền cho một chuyến taxi đến phòng khám hoặc liên hệ với công ty 
bảo hiểm y tế của quý vị để xem liệu quý vị có đủ điều kiện để được 
đưa đón đến địa điểm chủng ngừa và đưa về hay không. 

https://wichitatransit.org/Routes/Pages/default.aspx
https://www.sedgwickcounty.org/media/31238/sc-transp-mill-levy-application.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/media/31239/sc-transp-rural-application.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/media/31239/sc-transp-rural-application.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/aging/transportation/


 

Các Nhóm Đi Chung Xe  
Các nhóm đi chung xe của Uber và Lyft luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị! Từ 
nay đến ngày 04 tháng 07, cả hai công ty đều cung cấp các chuyến đi 
miễn phí cho tất cả mọi người đến và đi từ các địa điểm chủng ngừa 
COVID-19 trong giờ làm việc của địa điểm.  
 

Để tận dụng dịch vụ miễn phí này, hãy thực hiện các bước đơn giản 
sau:  

 Đối với Uber –  
o Tải ứng dụng Uber về điện thoại thông minh của quý vị  
o Mở ứng dụng và nhấn vào Vaccine  
o Nhấn vào Nhận chuyến đi miễn phí 
o Tìm địa điểm tiêm vắc-xin của quý vị  
o Chọn chuyến đi của quý vị và đi thôi 

 Đối với Lyft –  
o Tải ứng dụng Lyft về điện thoại thông minh của quý vị  
o Mở ứng dụng và nhấn vào Nhận mã chuyến đi khi tin nhắn 

thông báo về chuyến đi tiêm vắc-xin phòng ngừa COVID-19 
miễn phí hiện lên 

o Nhấn vào Đổi mã Lyft của quý vị  
o Tìm địa điểm tiêm vắc-xin của quý vị  
o Chọn chuyến đi Lyft của quý vị và đi thôi  

 

Quý vị cũng có thể sử dụng dịch vụ của Lyft để sắp xếp chuyến đi cho 
người khác như cha mẹ hoặc hàng xóm.  

 Nhấn vào thanh tìm kiếm trên màn hình chính trong ứng dụng 
Lyft của quý vị 

 Nhấn vào nút "Tôi" ở đầu màn hình tiếp theo, sau đó chọn "Thêm 
hành khách" và làm theo lời chỉ dẫn 

 Nhập địa điểm đón và điểm đến rồi cho hành khách đi xe biết là 
xe đang trên đường đến! 
(Hành khách đi xe phải có tài khoản Lyft của riêng họ và sẽ nhìn 
thấy thông tin chi tiết của chuyến đi trong ứng dụng Lyft của họ.) 

 

Sở Y Tế Quận Sedgwick (SCHD) Tổ Chức Tiêm Vắc-Xin Miễn Phí Cho 
Những Người Không Đặt Lịch Hẹn Trước Ở Đâu?  

 Phòng Khám Tiêm Vắc-Xin Chính tại Thư Viện Công Cộng Wichita 
cũ | 223 S. Main, Wichita, KS 67202 

 Các Phòng Khám Lưu Động do nhân viên SCHD cung cấp 

 Các Phòng Khám Đối Tác do các đối tác cộng đồng cung cấp với 
sự hỗ trợ của nhân viên SCHD. Ưu tiên những người đặt lịch hẹn 
trước nhưng những người không đặt lịch hẹn trước vẫn được 
chào đón 

SCHD cung cấp vắc-xin của Pfizer và Johnson and Johnson (J&J). Vắc-
xin Pfizer được cung cấp cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên; vắc-xin J&J 
được cung cấp cho người từ 18 tuổi trở lên.  
 

Để biết danh sách các phòng khám lưu động và phòng khám đối tác 
của SCHD, vui lòng truy cập website của chúng tôi tại địa chỉ 
www.sedgwickcounty.org/covid-19/vaccine. Để tìm phòng khám 
tiêm vắc-xin gần quý vị, hãy truy cập https://vaccines.gov/search/ và 
nhập Mã bưu chính của quý vị.  

 
 

http://www.sedgwickcounty.org/covid-19/vaccine
https://vaccines.gov/search/

