PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Câu hỏi thường gặp về liều tăng cường
COVID-19
(Cập nhật ngày 01-11-2022)
H: Có khuyến cáo về liều tăng cường của vắc xin phòng COVID-19 không?
Có. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo rằng tất cả
mọi người từ 12 tuổi trở lên nên tiêm liều nhắc lại khi họ đủ điều kiện: năm tháng sau
liều Pfizer hoặc Moderna thứ hai, hoặc hai tháng sau liều Johnson & Johnson. Những
người từ 12-17 tuổi chỉ đủ điều kiện để tiêm vắc xin Pfizer.
H. Có thời gian chờ sau khi tiêm liều tăng cường không?
Có. Mọi người cần được theo dõi tác dụng phụ tức thời trong 15-30 phút sau khi tiêm
vắc xin.
H. Mọi người có thể được tiêm liều tăng cường ở đâu?
Liều tăng cường được có thể sử dụng rộng rãi thông qua các hiệu thuốc, phòng mạch
của bác sĩ và phòng khám, như vắc xin phòng COVID-19 hiện nay. Sử dụng bản đồ
định vị vắc xin để tìm chuyên gia tiêm vắc xin gần chỗ quý vị hoặc gọi số 211 hoặc
866-698-6155 để biết thông tin và hỗ trợ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Không cần có
bằng chứng đủ điều kiện, dù các chuyên gia tiêm có thể yêu cầu xác nhận về liều gần
đây nhất của quý vị.
H. Liều tăng cường có tác dụng như thế nào?
Loạt vắc xin đầu tiên xây dựng hệ thống miễn dịch để tạo ra các kháng thể cần thiết
để chống lại bệnh tật. Theo thời gian, phản ứng miễn dịch suy yếu. Liều nhắc lại được
xây dựng dựa phản ứng ban đầu và có xu hướng dẫn đến mức kháng thể cao hơn
giúp mọi người duy trì khả năng miễn dịch lâu hơn.
H. Liều tăng cường có khác với các liều vắc xin phòng COVID-19 khác không?
Liều tăng cường của vắc xin Moderna là nửa liều; có nghĩa là nửa lượng vắc xin của
liều Moderna đầu tiên hoặc thứ hai. Đây là điểm khác biệt duy nhất.
Không có sự khác biệt giữa liều thứ nhất, thứ hai hoặc liều tăng cường đối với vắc xin
Pfizer hoặc vắc xin Johnson & Johnson.
H: Người đủ điều kiện tiêm liều thứ ba và liều tăng cường có nên tiêm cả hai
không?
Có. CDC khuyến nghị những người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm liều thứ ba cũng
nên tiêm liều nhắc lại. Liều thứ ba của vắc xin Pfizer hoặc vắc xin Moderna được
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khuyến cáo cho những người bị suy giảm miễn dịch và không có đáp ứng miễn dịch
mạnh với liệu trình vắc xin chính của họ. Liều thứ ba sẽ được tiêm sau liều thứ hai từ
28 ngày trở lên. Sau đó, năm tháng sau nếu được tiêm Pfizer hay Moderna, vì khả
năng miễn dịch có thể đã suy yếu, những người này đủ điều kiện để tiêm liều nhắc lại
— đây sẽ là liều thứ tư của họ.
Những người bị suy giảm miễn dịch và đã được tiêm một liều Johnson & Johnson là
liệu trình tiêm chính của họ không nên tiêm thêm một liều chính; nhưng hai tháng sau
đó, họ nên tiêm nhắc lại một liều bất kỳ trong ba loại vắc xin để tăng khả năng miễn
dịch và bảo vệ khỏi bệnh tật.
H: Các chuyên gia tiêm vắc xin cần biết những gì về độ an toàn và báo cáo những
gì sau khi tiêm liều tăng cường?
Các chuyên gia tiêm vắc xin cần phải theo dõi các biến cố bất lợi, bao gồm cả phản
ứng tại chỗ và phản ứng toàn thân. Các chuyên gia tiêm vắc xin được khuyến khích
báo cáo bất kỳ phản ứng bất lợi nào cho Cơ sở Dữ liệu Báo cáo Biến cố Bất lợi của
Vắc xin (VAERS). https://vaers.hhs.gov
H: Liệu có đủ vắc xin ở Oregon để đáp ứng nhu cầu không?
Có. Quý vị sẽ có thể được tiêm mũi tăng cường ở một địa điểm thuận tiện (nhà thuốc,
phòng mạch của bác sĩ, cơ sở chăm sóc dài hạn của quý vị, hoặc phòng khám tiêm
vắc xin hàng loạt ở một số địa điểm). Xin hãy kiên nhẫn. Quý vị có thể cần phải đặt
lịch hẹn. Nhưng đừng lo lắng - việc tiêm vắc xin hiện tại của quý vị vẫn có mức độ
bảo vệ mạnh mẽ chống lại bệnh COVID-19 nghiêm trọng.
H: Tôi đã được tiêm một liều Moderna và một liều Pfizer. Tôi nên tiêm liều tăng
cường nào?
Những người được tiêm liệu trình liều hỗn hợp có thể được tiêm tăng cường Pfizer
hoặc Moderna. Quý vị cũng có thể chọn tiêm liều vắc xin Johnson & Johnson thay thế.
Hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có
lo lắng nào khác.
H. Tôi đã được tiêm vắc xin Johnson & Johnson. Nếu tôi được tiêm tăng cường
Pfizer hoặc Moderna, tôi có cần hai liều không?
Không. Một liều tăng cường là một liều duy nhất cho cả ba loại vắc xin, vì vậy quý vị
chỉ cần một liều vắc xin bổ sung sau vắc xin chính Johnson & Johnson: Pfizer hoặc
Johnson & Johnson đủ liều, hoặc nửa liều Moderna.
H: Cha mẹ hoặc người giám hộ có cần đi cùng với trẻ từ 15-17 tuổi khi trẻ tiêm liều
nhắc lại không?
Không. Theo luật Oregon, trẻ vị thành niên từ 15 tuổi trở lên có thể đồng ý nhận điều
trị y tế, bao gồm cả tiêm vắc xin, khi được cung cấp bởi bác sĩ, trợ lý bác sĩ liệu pháp
tự nhiên, y tá, nha sĩ hoặc bác sĩ đo thị lực hoặc các chuyên gia khác hoạt động theo
giấy phép của họ.
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H: Một người có cần cung cấp giấy tờ chứng minh đã tiêm vắc xin để được tiêm
mũi tăng cường không?
Không. Tuy nhiên, chuyên gia tiêm vắc xin cho quý vị có thể hỏi về thời điểm quý vị đã
tiêm liều vắc xin cuối cùng, vì liều nhắc lại phải được tiêm trong khoảng thời gian cho
phép. Tất cả những người tiêm vắc xin cần phải kiểm tra hệ thống CẢNH BÁO để xác
định xem thời điểm có phù hợp hay không.
Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói
được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như
bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Đơn vị truyền thông về COVID-19 theo số
1-971-673-2411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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