
Tiêm chủng: Những điều Quý vị cần biết về Cơ hội tiêm chủng mở rộng 
ngày 18 tháng 10 năm 2021 

Cập nhật liều tăng cường 
  
Ban cố vấn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã nhóm 
họp vào ngày 14 và 15 tháng 10. Ban hội thẩm đã khuyến nghị một liều tăng 
cường của vắc xin Moderna COVID-19 cho những người từ 65 tuổi trở lên và cho 
những người từ 18-64 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đối với các tình trạng y 
tế cơ bản, tiếp xúc vì nghề nghiệp, hoặc vì họ sống trong một cơ sở giáo dục dễ lây 
bệnh. Hội đồng đã đề xuất một loại thuốc tăng cường Moderna có liều lượng 
bằng một nửa liều lượng vắc-xin được sử dụng cho loạt mũi tiêm chính. Các cố 
vấn của FDA cũng khuyến nghị một liều bổ sung vắc-xin Johnson & Johnson 
COVID-19 cho những người từ 18 tuổi trở lên và những người đã tiêm liều J & J 
đầu tiên cách đây hơn hai tháng. 

Trong những ngày tới, FDA sẽ quyết định có thông qua các khuyến nghị của ban 
cố vấn của mình hay không; và nếu có, sẽ sửa đổi Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp 
cho các vắc xin đó. Sau đó, Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng của Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) sẽ nhóm họp để thảo luận về các 
chất tăng cường cho cả vắc-xin Moderna và Johnson & Johnson COVID-19, đồng 
thời đưa ra các khuyến nghị về ai sẽ đủ điều kiện và chỉ định khung thời gian. Sau 
đó, Giám đốc CDC sẽ đưa ra các khuyến nghị dựa trên hướng dẫn của ủy ban cố 
vấn và Bộ Y tế Virginia (VDH) sẽ cung cấp hướng dẫn thực hiện bổ sung cho các sở 
y tế và nhà cung cấp trong Commonwealth Khối thịnh vượng chung. Trình tự các 
bước này bảo đảm đánh giá khoa học độc lập mạnh mẽ như một phần của quá 
trình quy định và khuyến nghị. 

Cho đến khi những bước này được hoàn thành, các liều tăng cường của Moderna 
và Johnson và Johnson sẽ không có sẵn. 

Xem thêm thông tin về khả năng đủ điều kiện tiêm chủng hiện tại đối với (các) liều 
tăng cường Pfizer. 

Tại Khu Y tế Fairfax, hơn 45.000 cư dân đã nhận được một liều bổ sung hoặc liều 
tăng cường của vắc-xin Pfizer COVID-19. 
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Cơ hội tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi 
  
Ủy ban cố vấn của FDA dự kiến sẽ họp vào ngày 26 tháng 10 để thảo luận về việc 
sử dụng vắc xin Pfizer COVID-19 cho trẻ em từ 5–11 tuổi. Nếu FDA cho phép tiêm 
vắc xin cho nhóm tuổi này, ủy ban cố vấn CDC sẽ họp, sau đó CDC đưa ra các 
khuyến nghị và hướng dẫn VDH bổ sung về việc thực hiện. 
  
Nếu được cho phép, trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ nhận được hai liều 10 microgram, 
bằng 1/3 liều lượng được tiêm cho những trẻ từ 12 tuổi trở lên. Mặc dù liều thấp 
hơn, trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm chủng tạo ra mức kháng thể tương tự như 
người lớn được tiêm liều cao hơn. Các liều vắc xin dự kiến sẽ được tiêm cách 
nhau 21 ngày.  
  
Sở Y tế Quận Fairfax đã lên kế hoạch sẵn sàng cho thời điểm đề nghị tiêm vắc-xin 
cho trẻ em 5–11 tuổi. Các địa điểm cung cấp vắc-xin sẽ bao gồm Khoa nhi và Thực 
hành Y học gia đình, Hiệu thuốc, Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng tại Tysons, 
Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax và các phòng khám của sở y tế. Ngoài ra, Bộ 
Y tế đang phối hợp với các trường học và các cộng đồng để cung cấp các phòng 
khám được nhắm mục tiêu trong tháng 11 và tháng 12. Các trạm y tế đặt tại 
trường học sẽ tạo cơ hội cho các gia đình đưa trẻ đến trường để tiêm phòng 
ngoài giờ học.  
  
Lập kế hoạch đang được tiến hành 
  
Bộ Y tế đang tích cực lập kế hoạch và chuẩn bị cho việc cấp phép các liều tiêm 
nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi của Moderna và Johnson & 
Johnson. Thông tin bổ sung và chi tiết sẽ được cung cấp cho công chúng ngay khi 
có sẵn. 
  
Khi có hướng dẫn của FDA, CDC và VDH, chúng tôi khuyến khích người dân truy 
cập vào www.vaccines.gov để tìm một địa điểm gần đó cung cấp vắc-xin COVID-
19. Tại Quận Fairfax Health, chúng tôi dự định có ba điểm tiêm chủng đại 
trà: Trung tâm Chính phủ Quận Fairfax, 12000 Fairfax County Government 
Parkway, Fairfax, 22035  
 
Trung tâm Chính phủ Quận South County, 8350 Richmond Highway, Alexandria, 
22309 
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Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng Tysons, Trung tâm Góc 7950 Tysons, Tysons, 
VA   
 
Nếu bạn dự định đến Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng Tysons, bạn nên đặt hẹn 
để giảm thời gian chờ đợi, nhưng vẫn được hoan nghênh nếu không có hẹn. Để 
lấy hẹn, hãy vào vaccinate.virginia.gov hoặc gọi 877-VAX-IN-VA (877-829-4682, 
người sử dụng TTY gọi 711). Giúp đỡ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và 
hơn 100 ngôn ngữ khác.  
Quý vị có câu hỏi về vắc xin? Liên hệ với Trung tâm Gọi COVID-19 của Quận Fairfax 
theo số 703-324-7404 hoặc tìm thông tin cập nhật về Thuốc chủng ngừa COVID-
19 tại Quận Fairfax Health. 
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