
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

ศนูยฉ์ดีวคัซนีกลางบางซื�อ
ใหบ้รกิารวอลค์อนิฉดีวคัซนี
สําหรับเด็กอาย ุ5-11 ปี
ชนดิวคัซนีไฟเซอร ์(ฝาสสีม้) #เข็มที� 1 สําหรับเด็กที�ไมเ่คยไดรั้บวคัซนีใดมากอ่น
#เข็มที� 2สําหรับเด็กที�เคยฉดีเข็มที� 1
มาจากทกุศนูยฉ์ดีทั�วประเทศ
ระยะหา่งเข็มที� 2 ขึ�นกบัชนดิวคัซนีที�ฉดีเข็มแรก
#เข็มที� 3
สําหรับเด็กที�ฉดีวคัซนีเชื�อตาย 2 เข็มแรก
และไดรั้บเข็มที� 2 มาแลว้อยา่งนอ้ย 30 วนั
มาพรอ้มผูป้กครอง
พบกนัที�เกา้อี�สแีดง ประต ู3
ทกุวนั 9.00-16.00 น.
#ระหวา่งรอสงัเกตอาการมกีจิกรรมวาดภาพArt@Bangsue
ที�มา : CVC กลางบางซื�อ
อยา่ลมืสวมหนา้กาก รักษาระยะหา่ง หมั�นลา้งมอื และฉดีวคัซนีนะคะ
#โควดิ19 #วคัซนีโควดิ
#สถานการณโ์ควดิ19
#กรมควบคมุโรค
#ไทยรูสู้โ้ควดิ

#2
Bangsue vaccination Center provides 3 services as follows:
1. Khonderm Bangsue (คนเดมิบางซื�อ)
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.
7. Khonderm Bangsue (คนเดมิบางซื�อ)  check for your vaccination date on application
“Vaccineบางซื�อ” Android at https://bit.ly/3wJYsiB , and iOS at https://apple.co/31O9FmO
8. If you cannot make it to the decided date, you can still go.

#nodaysoff

Credit to : CVC Bangsue vaccination center

ศนูยฉ์ดีวคัซนีกลางบางซื�อ
เปิดบรกิารทั �ง 3 ระบบ
1. คนเดมิบางซื�อ
ศนูยฯ์ทยอยทําการนัดฉดีเข็มกระตุน้
และสง่smsแจง้เตอืนวนัอตัโนมตัิ
2. จองควิเข็มกระตุน้ (เข็มที� 3,4) ผา่นเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอื
ทา่นสามารถเลอืกวนัฉดีที�สะดวกไดล้ว่งหนา้
ในวนัฉดี ไมต่อ้งผา่นจดุลงทะเบยีนอกี
สามารถรับใบคดักรองและเขา้สูจ่ดุฉดียาเลย

*** ทั �งขอ้ 1 และ 2 พบกนัในวนันัดที�ประต ู2 เกา้อี�สขีาว

3. walk in สําหรับทา่นที�ไมส่ะดวกจองควิลว่งหนา้
ในวนัฉดี เพิ�มขั �นตอนการลงทะเบยีน กอ่นฉดีวคัซนี
อาย ุ12 ปีขึ�นไป พบกนัที� เกา้อี�สแีดง ประต ู2
อาย ุ5-11 ปี พบกนัที� เกา้อี�สแีดง ประต ู3

หมายเหตุ
1. ใหบ้รกิารวคัซนีทกุเข็ม (เข็มที� 1,2,3,4)
2. เข็มกระตุน้ สามารถเลอืกรับบรกิารชนดิเขา้กลา้มเนื�อหรอืเขา้ชั �นผวิหนัง
3. เข็ม1และ2 ฉดีเขา้ชั �นกลา้มเนื�อเต็มโดสเทา่นั�น
4. ระยะหา่งเข็มกระตุน้ เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสขุกําหนด
เข็มที� 3 โดยฉดีเข็มที� 2 มาแลว้อยา่งนอ้ย 90 วนั

https://bit.ly/3wJYsiB
https://apple.co/31O9FmO


เข็มที� 4 โดยฉดีเข็มที� 3 มาแลว้อยา่งนอ้ย 120 วนั
5. ชนดิวคัซนีที�มใีหบ้รกิาร ไดแ้ก ่ไฟเซอร,์แอสตรา้เซเนกา้,ซโินแวค
6. ใหบ้รกิารไดท้ั �งคนไทย ตา่งชาต/ิตา่งดา้ว ทั �งในระบบและนอกระบบ
7. คนเดมิบางซื�อตรวจสอบวนันัดไดท้ี�แอพพลเิคชั�น Vaccineบางซื�อ
ระบบ Android
https://bit.ly/3wJYsiB
ระบบ iOS
https://apple.co/31O9FmO
และสามารถเลอืกรับวคัซนีไดโ้ดยสมคัรใจ
8. หากไมส่ะดวกมาในวนันัด
สามารถมาหลงัวนันัดได ้โดยไมต่อ้งแจง้เลื�อนนัดอกี

#เปิดทกุวนัไมม่วีนัหยดุครับ

ที�มา : CVC กลางบางซื�อ

https://bit.ly/3wJYsiB
https://apple.co/31O9FmO

