Vắc-xin COVID-19 - Câu Hỏi Thường Gặp
LIỀU TĂNG CƯỜNG
Để xem qua mạng những câu hỏi này và các câu hỏi thường gặp khác về vắc-xin,
hãy truy cập trang thông tin về vắc-xin COVID-19.

Tại sao các liều vắc-xin COVID-19 tăng cường lại quan trọng ?
Các liều tăng cường được sử dụng ở nhiều loại vắc-xin để kép dài sự bảo về chống lại những căn bệnh
nghiêm trọng.
Các vắc xin COVID-19 tiếp tục hữu hiệu trong việc bảo vệ mọi người khỏi bị bệnh nặng. Tuy nhiên, mức độ
bảo vệ này có thể giảm dần theo thời gian. Chích liều một liều vắc-xin COVID-19 tăng cường quan trọng vì
giúp củng cố hệ miễn nhiễm của quý vị. Điều này giúp quý vị được bảo vệ tốt hơn khỏi bị bệnh nặng, nhập
viện và thậm chí tử vong.
Hãy chích liều tăng cường được khuyến nghị đối với quý vị (xem dưới đây).

Liều tăng cường COVID-19 nâng cấp là gì?
Trong mùa thu này, những liều tăng cường loại nâng cấp (nhị giá - bivalent) đã được sử dụng thay thế cho
những liều tăng cường nguyên bản (đơn giá - monovalent). Những liều tăng cường này cũng được gọi là
liều tăng cường mùa thu 2022.
Những liều tăng cường nâng cấp mùa thu của Pfizer và Moderna chứa thành phần cơ bản giống như trong
các vắc-xin nguyên bản nhưng được cải tiến, ngoài việc chống lại dòng vi-rút COVID-19 nguyên thuỷ, còn
nhằm vào hai biến thể phụ gần đây nhất của chủng Omicron (BA.4 và BA.5). Các biến thể phụ BA.4 và BA.5
gây ra phần lớn các ca nhiễm COVID-19 hiện tại ở California. Những biến thể phụ này có khả năng lây lan
cao hơn so với những dòng vi-rút trước đây.
Các mũi tăng cường nâng cấp mùa thu có thể vừa giúp khôi phục sự bảo vệ đang bị suy giảm theo thời gian,
vừa giúp mở rộng hơn sự bảo vệ trước những biến thể mới hơn.

Những ai cần chích một liều COVID-19 tăng cường?
Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên cần chích một liệu tăng cường mùa thu loại nâng cấp (nhị giá –
bivalent) ít nhất 2 tháng sau liều vắc-xin COVID-19 cuối cùng (liều chính cuối hoặc liều tăng cường đơn giá
(monovalent) cuối cùng). Điều này không phụ thuộc vào việc họ đã chích bao nhiêu liều tăng cường hay
(những) loại vắc-xin nào đã sử dụng.
• Người từ 6 tuổi trở lên có thể chích một liều tăng cường mùa thu hoặc Pfizer hoặc Moderna.
• Trẻ 5 tuổi chỉ có thể chích liều tăng cường mùa thu Pfizer.
Lưu ý: Trẻ 11 tuổi hoặc nhỏ hơn được chích mũi tăng cường nâng cấp với liều lượng thấp hơn của
thanh thiếu niên và người lớn.
Hiện không có liều tăng cường nào được cho phép sử dụng ở trẻ từ 6 tháng - 4 tuổi
Chọn lựa đối với liều tăng cường cho một số người từ 18 tuổi trở lên
Người từ 18 tuổi trở lên có thể tiếp nhận một mũi tăng cường vắc-xin Novavax đơn giá (monovalent) thay
cho liều tăng cường nâng cấp Pfizer hoặc Moderna được khuyến nghị nếu họ thoả mãn tất cả những tiêu
chí sau:
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1. Họ không thể hoặc không muốn nhận một liều tăng cường nâng cấp (thí dụ như khi họ bị dị ứng
nghiêm trọng với các vắc-xin mRNA Pfizer hoặc Moderna); VÀ
2. Họ đã hoàn tất loạt liều vắc-xin chính; VÀ
3. Họ chưa bao giờ chích bất kỳ liều tăng cường nào.
Liều tăng cường Novavax được chích ít nhất 6 tháng sau khi hoàn tất liều cuối cùng của loạt liều chính.
Truy cập công cụ tương tác Khi Nào Cần Chích Mũi Tăng Cường ở trang Chích Ngừa Cập Nhật Vắc-xin
COVID-19, bao gồm Liều Tăng Cường của CDC để tìm hiểu xem khi nào quý vị (hay con em của quý vị) có
thể chích một mũi tăng cường.
Tham vấn với bác sỹ nếu quý vị có thắc mắc.

Tôi có thể chích mũi tăng cường không nếu đã nhiễm COVID trước đây?
Có. Chích một liều vắc-xin COVID-19 sau khi mắc COVID-19 giúp tăng thêm sự bảo vệ căn bệnh này trong
tương lai.
•

•

Nếu quý vị hiện đang mắc COVID-19, hãy chờ cho đến khi quý vị hoàn toàn bình phục (nếu có triệu
chứng) và kết thúc cách ly rồi mới chích vắc-xin COVID-19. Điều này nhằm tránh việc quý vị làm lây
lan COVID-19 cho nhân viên y tế và những người khác khi quý vị đi chích ngừa.
Nếu quý vị mới mắc COVID-19 gần đây, quý vị có thể cân nhắc lùi thời gian chích một liều vắc-xin
(loạt liều chính hay liều tăng cường) lại 3 tháng tính từ khi khởi phát các triệu chứng hoặc từ ngày
xét nghiệm dương tính đầu tiên (nếu quý vị không có triệu chứng). Nguy cơ quý vị bị tái nhiễm
thường ít xảy ra trong những tháng đầu sau lần nhiễm CO-VID-19 gần đây. Khoảng thời gian dài hơn
từ khi nhiễm đến khi chích vắc-xin cũng có thể có tạo ra đáp ứng miễn dịch tốt hơn. Tuy vậy, quý vị
không nên chích trễ hơn quá 3 tháng và cũng là an toàn nếu chích vắc-xin sớm hơn.

Những rủi ro khi khi chích liều tăng cường là gì?
Các phản ứng sau khi được chích liều tăng cường cũng tương tự như đối với các liều chính. Hầu hết các
phản ứng phụ đều ở mức nhẹ đến trung bình và kéo dài trong 2 ngày hoặc ngắn hơn. Giống với các liều
chính, các phản ứng phụ nghiêm trọng là rất hiếm gặp. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập vào
trang Độ an toàn của Các loại Vắc-xin COVID-19 của CDC. Những lợi ích của việc chích liều tăng cường vượt
xa so với những rủi ro đã biết và tiềm ẩn.

Tôi có cần phải xuất trình ghi chú hoặc đơn thuốc của bác sĩ để được chích liều tăng
cường không?
Không, quý vị không cần phải có ghi chú hoặc đơn thuốc của bác sĩ để được chích liều tăng cường. Khi quý
vị đến điểm chích ngừa, hãy mang theo bằng chứng chích ngừa như thẻ chủng ngừa màu trắng do CDC cấp
hoặc hồ sơ chủng ngừa điện tử của quý vị. Truy cập vào trang Cách để được Chích ngừa để biết thêm thông
tin.

Tôi có thể biết thêm thông tin ở đâu?
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•
Để in hoặc xem tài liệu Câu hỏi thường gặp này hoặc Câu hỏi thường gặp
về các chủ đề khác liên quan đến vắc-xin COVID-19, hãy quét mã QR hay truy cập trang
Câu hỏi thường gặp về vắc-xin COVID-19.
•
Trang thông tin của CDC về Cập hNật với Các liều Vắc-xin COVID-19, bao
gồm liều Tăng cường
•
Trang web VaccinateLACounty.com đăng tải Lịch Chích ngừa COVID-19 có đi
kèm sơ đồ minh họa cho biết thời điểm cần chích mỗi liều và thông tin về Cách để được Chích
ngừa.
•
Xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc.
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