PSA - information regarding walk in vaccination at Bangsue Station (as of May 18)
#1
Bangsue Vaccination Center is offering walk-in service for children aged 5-11 year-old
with Pfizer (orange cap)
# the 1st shot for children who have never received any Covid vaccines before
# the 2nd shot for children who have already received Covid vaccine first shot from any
vaccination centers in Thailand. Gap between shots depends on type of the vaccine they got.
# the 3rd shot for children who have 2 shots of inactivated vaccines for at least 30 days until
today. Please proceed to Gate number 3 (red chairs) everyday from 9.00-16.00 hrs.
#Art And Craft activities will be provided during observation
Credit to: CVC Bangsue station
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Bangsue vaccination Center provides 3 services as follows:
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1. Khonderm Bangsue (คนเดิมบางซอ
Booster is scheduled by Bangsue vaccination center. You will receive sms as a reminder.
2. Booking a booster shot (3rd or 4th shot) via your mobile system. You can choose the date in
advance. On vaccination day, you can get screening form then get the booster without
registration.
*** Please proceed to Gate no.2 on your vaccination day (white chairs) for no. 1 and no. 2.

3. Walk-in. Please register at Gate No. 2 (red chairs) for children aged 12 years old and older.
For children aged 5-11 years old, please go to Gate No.3 (red chairs) to register.
Remark:
1. Bangsue vaccination center provides all shots (1,2,3,4 shots).
2. For the booster, you can choose either intrademal injection :ID or intramuscular injection.
3. Intramuscular injection with full dose for the first and the second shots is mandatory.
4. Gap for the booster as determined by Ministry of Health;
The 3rd shot will be at least 90 days after the 2nd shot.
The 4th shot will be at least 120 days after the 3rd shot.
5. Pfizer, AstraZeneka, Sinovac, etc will be provided at the center.
6. Thais, foreigners/ expats are all eligible.
ื่ ) check for your vaccination date on application
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ื่ ” Android at https://bit.ly/3wJYsiB , and iOS at https://apple.co/31O9FmO
“Vaccineบางซอ
8. If you cannot make it to the decided date, you can still go.
#nodaysoff
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