
Các cá nhân đủ điều kiện được đề xuất để có được chích tăng cường COVID-19  

Ngày 22 tháng 10 năm 2021 

Nếu bạn đã nhận được vắc-xin COVID-19, bạn có ít khả năng mắc bệnh nặng, nhập viện và tử 
vong do vi-rút. Tuy nhiên, khi thời gian kể từ khi tiêm chủng tăng lên, chúng tôi bắt đầu thấy 
khả năng bảo vệ giảm, đặc biệt đối với nhiễm COVID-19 ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. Do đó, 
tuân theo sự cho phép của FDA, CDC hiện đã khuyến nghị một liều tăng cường cho những cá 
nhân đủ điều kiện đã nhận được bất kỳ một trong ba loại vắc xin được FDA cho phép. 

Đối với những cá nhân đã nhận vắc xin COVID-19 mRNA do Pfizer-BioNTech hoặc Moderna sản 
xuất, các nhóm sau đây đủ điều kiện để tiêm một mũi nhắc lại sau 6 tháng trở lên sau khi hoàn 
thành loạt mũi đầu tiên của họ: 

 Tất cả những người từ 65 tuổi trở lên 

 Người từ 18 tuổi trở lên sống trong môi trường chăm sóc dài hạn  
 Người từ 18 tuổi trở lên có các tình trạng bệnh lý cơ bản  
 Người từ 18 tuổi trở lên làm việc hoặc sống ở những nơi có nguy cơ cao   

Đối với những cá nhân đã nhận vắc-xin COVID-19 do Johnson & Johnson (Janssen) sản xuất, nên 
tiêm một mũi nhắc lại duy nhất vào 2 tháng trở lên sau khi chủng ngừa ban đầu cho tất cả 
những người từ 18 tuổi trở lên. 

Những người đủ điều kiện có thể chọn loại vắc-xin nào để nhận làm liều tăng cường. Các liều 
tăng cường có thể được tiêm trước, cùng ngày hoặc sau khi tiêm phòng cúm. 

Các liều tăng cường sẽ có sẵn từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà thuốc, phòng 
khám sở y tế địa phương và Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng ở Tysons (CVC). Các điểm phân 
phối thuốc chủng ngừa của Sở Y tế Quận Fairfax sẽ cung cấp thuốc chủng ngừa Pfizer và 
Moderna nhưng không có liều Johnson và Johnson. J & J, tuy nhiên, sẽ có sẵn từ CVC trong 
Tysons. Tất cả các COVID-19 tiêm chủng vẫn miễn phí. 
  
Để tìm một cuộc hẹn, hãy truy cập www.vaccines.gov hoặc gọi số 877-VAX-IN-VA (877-829-
4682, người sử dụng TTY gọi 7-1-1). Hỗ trợ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và hơn 
100 ngôn ngữ khác.  

Bạn có thắc mắc về vắc xin hoặc cần trợ giúp lên lịch? Liên hệ với Trung tâm Trợ giúp COVID của 
Quận Fairfax theo số 703-324-7404. Tìm thông tin cập nhật về Thuốc chủng ngừa COVID-19 ở 
Quận Fairfax.   

Thông tin thêm về tiêm chủng COVID-19 cũng được đăng trên trang Câu hỏi Thường gặp của 
CDC. 
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