
Pfizer COVID-19 Boosters hiện có sẵn cho người từ 16 đến 17 tuổi 

Theo khuyến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh rằng những 
người từ 16 đến 17 tuổi đủ điều kiện để tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech COVID-19 liều 
tăng cường, Bộ Y tế Virginia (VDH) đã cho phép sử dụng những liều tăng cường đó 
trong Khối Thịnh Vượng Chung.   

Để đặt lịch hẹn tại các địa điểm của Quận Fairfax, hãy xem Hệ thống Quản lý Thuốc 
chủng ngừa (VAMS):  

 Trung tâm chính phủ Quận Fairfax, 12000 Government Center Parkway, Fairfax, 
22035 

 Trung tâm Chính phủ phía Nam Quận Fairfax, 8350 Richmond Highway, 
Alexandria, 22309 

 Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng Tysons rất khuyến khích lấy hẹn, nhưng việc 
đến không lấy hẹn cũng được chào đón vào thời điểm này. 

“Đây là một tin hay cho những nỗ lực của Khối Thịnh Vượng Chung nhằm tiêm chủng 
cho càng nhiều dân của tiểu bang đạt đủ điều kiện chống lại COVID-19 càng tốt,” là 
người lo việc tiêm chủng của tiểu bang, Danny TK Avula, M.D, M.P.H cho biết “Mở rộng 
con số những người đủ điều kiện nhận thuốc tăng cường Pfizer-BioNTech liều lượng 
bổ sung thêm 79,508 người vào tổng số đạt đủ điều kiện, điều này sẽ bổ sung vào việc 
tăng cường tuyến phòng thủ mà chúng ta có để chống lại sự lây lan của COVID-19. " 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã hoàn toàn phê duyệt vắc-xin Pfizer-
BioNTech vào ngày 23 tháng 8 năm 2021. Được bán trên thị trường dưới tên 
Comirnaty, vắc-xin này được chấp thuận cho những người từ 16 tuổi trở lên.  

Để biết thêm thông tin, hãy xem bản tin VDH.  
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