PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Liều nhắc lại, liều thứ ba cho người bị
suy giảm miễn dịch
(Cập nhật ngày 01-11-2022)
Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập https://govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid19-vaccine

Các liều nhắc lại được khuyến nghị
Cả ba vắc xin COVID-19 đều có một liều nhắc lại cho những người đã được tiêm chủng
đầy đủ trong các nhóm liệt kê dưới đây. Người dân có thể chọn loại vắc xin nào để tiêm
nhắc lại và có thể tiêm một liều nhắc lại ở hầu hết các địa điểm cung cấp vắc xin
COVID-19.
Vắc xin

Khuyến nghị cho những nhóm
người sau

Thời điểm

Pfizer




Từ 12 tuổi trở lên
Liều nhắc lại hiện được khuyến nghị cho
những người từ 12 tuổi trở lên bị suy
giảm miễn dịch và đã được tiêm liều thứ
ba.

Liều nhắc lại
ít nhất năm
tháng sau liều
thứ hai




Từ 18 tuổi trở lên
Liều nhắc lại hiện được khuyến nghị cho
những người từ 18 tuổi trở lên bị suy
giảm miễn dịch và đã được tiêm liều thứ
ba.

Liều nhắc lại
ít nhất năm
tháng sau liều
thứ hai




Từ 18 tuổi trở lên
Liều nhắc lại hiện được khuyến nghị cho
những người từ 18 tuổi trở lên bị suy
giảm miễn dịch và đã tiêm vắc xin
Johnson & Johnson.

Khuyến nghị
tiêm liều nhắc lại
sau liều đầu tiên
ít nhất 2 tháng

Liều đầu tiên 0,3 mL
Liều thứ hai 0,3 mL
Liều nhắc lại 0,3 mL
Moderna
Liều đầu tiên 0,5 mL
Liều thứ hai 0,5 mL
Liều nhắc lại 0,25 mL
Johnson & Johnson
Liều đầu tiên 0,5 mL
Liều nhắc lại 0,5 mL
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Liều thứ ba cho người bị suy giảm miễn dịch
Nếu bạn bị suy giảm miễn dịch, bạn cần được tiêm liều thứ ba của vắc xin mRNA ít nhất
28 ngày sau liều thứ hai.
Vắc xin

Khuyến nghị cho những nhóm
người sau

Thời điểm

Pfizer

Những người trên 5 tuổi trở lên bị suy giảm
miễn dịch vừa đến nặng là người đặc biệt dễ
bị tổn thương do COVID-19.

Ít nhất 28
ngày sau liều
thứ hai

Những người bị suy giảm miễn dịch vừa đến
nặng là người đặc biệt dễ bị tổn thương do
COVID-19.

Ít nhất 28
ngày sau liều
thứ hai

Những người được tiêm vắc xin Johnson &
Johnson được khuyên nên tiêm một liều nhắc
lại của bất kỳ một trong ba loại vắc xin được
phép hai tháng sau liều Johnson & Johnson.

Không có

12+
Liều đầu tiên 0,3 mL
Liều thứ hai 0,3 mL
Liều thứ ba 0,3 mL
Liều cho trẻ em từ 511 tuổi
Liều đầu tiên 0,2 mL
Liều thứ hai 0,2 mL
Liều thứ ba 0,2 mL
Moderna
Liều đầu tiên 0,5 mL
Liều thứ hai 0,5 mL
Liều thứ ba 0,5 mL
Johnson & Johnson

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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