
TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ QUÝ VỊ TRƯỚC SỰ KHỐC LIỆT CỦA  COVID-19 

Vắc-xin COVID-19 
Tăng cường bảo vệ quý vị! 

FREE 
Truy cập VaccinateLACounty.com hoặc gọi 
1-833-540-0473 để biết thêm thông tin.  

Booster Facts (Vietnamese) 5-8-23 

CHÍCH LIỀU VẮC-XIN NÂNG CẤP NGAY CẢ KHI QUÝ VỊ ĐÃ TỪNG MẮC COVID 

VẮC-XIN ĐƯỢC MIỄN PHÍ – QUÝ VỊ KHÔNG CẦN CÓ BẢO HIỂM 
•  Quý vị không bị hỏi về tình trạng di trú. 

•  Vắc-xin COVID-19 nâng cấp (song trị) Pfizer và Moderna giúp bảo vệ quý 
vị trước vi-rút COVID nguyên bản và nhiều biến thể của chủng Omicron. 

•  Chích một liều nâng cấp giúp củng cố hệ miễn nhiễm của quý vị, mà có 
thể đã bị yếu đi sau một thời gian, kể từ mũi vắc-xin cuối cùng. Điều này 
sẽ giúp quý vị có được sự bảo vệ tốt hơn trước những hậu quả tai hại nhất 
do COVID-19 gây ra.   

NẾU QUÝ VỊ CÒN CHƯA CHÍCH, HÃY CHÍCH NGAY MỘT LIỀU 
VẮC-XIN MODERNA HAY PFIZER LOẠI NÂNG CẤP. 

•  Chích vắc-xin đầy đủ cung cấp sự bảo vệ tăng cường.  
•  Nếu quý vị gần đây mới mắc COVID, có thể cân nhắc chờ 3 tháng kể từ khi 

mới nhiễm COVID rồi chích vắc-xin.  

•  Khuyến nghị cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi chích nhiều liều vắc-xin, bao gồm cả vắc-xin 
loại nâng cấp. Số liều phụ thuộc độ tuổi của trẻ và (những) loại vắc-xin đã chích trước đây.  

•  Phản ứng phụ sau khi chích vắc-xin nâng cấp giống như những gì xảy ra với loại vắc-xin 
nguyên bản. Đa số phản ứng phụ ở mức độ từ nhẹ đến trung bình, và kéo dài 1 hoặc 2 
ngày. 

•  Lưu ý: Những người từ 18 tuổi trở lên, nếu không thể tiếp nhận vắc-xin Pfizer hay 
Moderna, có thể tiếp nhận một liều tăng cường đơn trị Novavax duy nhất, ít nhất  6 tháng 
sau loạt liều chính của họ. 

•  Một số người có thể cần thêm những liều bổ sung:  
•  Người từ 65 tuổi trở lên có thể chích liều vắc-xin nâng cấp thứ hai, ít 

nhất 4 tháng sau liều thứ nhất. 
•  Người bị suy giảm miễn dịch có thể chích liều vắc-xin nâng cấp thứ 

hai, ít nhất 2 tháng sau liều thứ nhất. Họ cũng có thể chích thêm những 
liều nâng cấp bổ sung, khi cần thiết.  


