
Get vaccinated

(408) 970-2999
sccFreeVax.org 

Your health matters 
No Appointment Needed

Staff are onsite to support language needs and disability access.
Call 711 for Hearing and Speech Relay Service.

Free with no insurance required

No proof of immigration status required

Location: Milpitas Community Center

Date: Sunday, November 7, 2021

Time: 12:00pm - 7:00pm

Address: 457 East Calaveras Boulevard

               Milpitas, CA 95035

First and second doses for people ages 5 and up. Pfizer, Moderna, and Janssen (J&J)
boosters* for eligible people 18 and up. (*6 months after 2nd Pfizer or Moderna dose.
At least 2 months after single dose of J&J)
*Pfizer vaccines for children ages 5-11 pending FDA/CDC approval.



去打疫苗吧
您的健康⾮常重要

(408) 970-2999
sccFreeVax.org/ZH 

不需預約

疫苗打完為⽌。現場⼯作⼈員能⽀援語⾔及殘障通⾏服務。

致電711進⾏聽⼒和語⾳轉達服務。

現場⼯作⼈員能⽀援語⾔及殘障通⾏服務

無須提供移⺠或醫療保險證明

提供給年滿12 歲及以上⼈⼠的第⼀劑和第⼆劑疫苗
輝瑞、莫德納和 強⽣加強針 * 適⽤於符合條件年滿 18 歲及以上者（*第 2 劑輝瑞或莫德
納疫苗接種後 6 個⽉。單劑量強⽣疫苗接種後⾄少 2 個⽉）
*提供給5-11歲兒童使⽤的輝瑞疫苗正在等待 FDA/CDC 的批准

地點: Milpitas Community Center

⽇期: 2021 年 11 ⽉ 7 ⽇, 星期⽇ 

時間: 12:00pm - 7:00pm

地點: 457 East Calaveras Boulevard

         Milpitas, CA 95035



Vacúnate

(408) 970-2999
sccVACUNA.org 

No se requiere cita
Gratis sin necesidad de seguro medico

Tu salud es importante

El personal está presente para atender las necesidades lingüísticas y el acceso de los
discapacitados. Llama al 711 para el servicio de retransmisión del habla y la audición.

No se necesita prueba de estado migratorio  

Lugar: Milpitas Community Center

Fecha: Domingo 7 de noviembre de 2021

Horario: 12:00pm - 7:00pm

Dirección: 457 East Calaveras Boulevard

                  Milpitas, CA 95035

Primera y segunda dosis para personas mayores de 12 años
Vacunas de refuerzo de Pfizer, Moderna y Janssen (J&J)* para las personas de 18 años o más que sean elegibles (*6
meses después de la 2ª dosis de Pfizer o Moderna. Al menos 2 meses después de la dosis única de J&J)
*Las vacunas de Pfizer para niños de 5 a 11 años están pendientes de la aprobación de la FDA/CDC



Hãy đi tiêm ngừa
Sức khỏe của quý vị rất quan trọng
Không cần lấy hẹn trước
Miễn phí và không cần phải có bảo hiểm sức khoẻ

(408) 970-2999
sccFreeVax.org/VI 

Cho đến khi hết thuốc. Có nhân viên tại chỗ giúp đỡ cho người khuyết tật và nếu cần
thông dịch. Hãy gọi số 711 cho dịch vụ Chuyển Tiếp Nghe và Nói.

Không cần bằng chứng về nhập cư di trú 

Địa điểm: Milpitas Community Center

Ngày: Chủ nhật, ngày 7 tháng 11, 2021

Giờ: 12:00pm - 7:00pm

Địa chỉ: 457 East Calaveras Boulevard

             Milpitas, CA 95035

Liều thứ nhất và thứ nhì cho người từ 12 tuổi trở lên
Liều hỗ trợ Pfizer, Moderna, và Janssen (J&J)* cho người hội đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên
(*6 tháng sau liều thứ 2 của Pfizer hoặc Moderna. Ít nhất 2 tháng sau liều thuốc duy nhất của J&J)
*Thuốc tiêm ngừa hiệu Pfizer dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đang chờ đợi sự chấp thuận của FDA và CDC.
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