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Register
for the
COVID-19 vaccine
with GHD
The Garland Health Department (GHD)
is collecting names of eligible persons to
register for the COVID-19 vaccine waiting list.
Vaccination events will be scheduled
as additional vaccine supply is received.
To check your eligibility and to register, go
to GarlandTX.gov/COVIDVaccine. You will
receive a registration conﬁrmation. You will
only receive an appointment notiﬁcation
when vaccine is available for you.
If you do not have internet access, call
972-205-3900 to register over the phone,
8 a.m. to 5 p.m. daily.

To register / Para registrarse / Đăng ký

Regístrese para la vacuna de
COVID-19 con el departamento
de Salud de Garland
El Departamento de Salud de Garland está
coleccionando nombres de personas elegibles
para inscribirse en la lista de espera de la
vacuna COVID-19. Los eventos de vacunación
se programarán a medida que se reciba
suministro adicional de vacunas.
Para veriﬁcar su elegibilidad y para
registrarse, vaya a GarlandTX.gov/
COVIDVaccine. Recibirás una conﬁrmación
de registro. Solo recibirá una notiﬁcación para
su cita cuando la vacuna esté disponible para
usted.
Si no tiene acceso a internet, llame al
972-205-3900, para registrarse por teléfono
de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a sabado.

Đăng ký cho COVID-19 vắc xin
với Sở Y tế Garland
Bộ Y tế Garland đang thu thập tên của những
người đủ điều kiện để đăng ký danh sách chờ
tiêm vắc xin COVID-19. Các sự kiện tiêm chủng
sẽ được lên lịch khi nhận được nguồn cung
cấp vắc xin bổ sung.
Để kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn và
đăng ký, hãy truy cập GarlandTX.gov/
COVIDVaccine. Bạn sẽ nhận được thông báo
đăng ký. Bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về
cuộc hẹn khi có vắc xin cho bạn.
Nếu bạn không có quyền truy cập internet,
hãy gọi số 972-205-3900 để đăng ký qua điện
thoại, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu.

