
Liều tăng cường Pfizer COVID-19 được cung cấp rộng rãi tại Khu Y tế Fairfax 

Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 28 tháng 9, Sở Y tế Quận Fairfax (FCHD) sẽ bắt đầu cung 
cấp các mũi tiêm nhắc lại vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 cho những cá nhân 
đáp ứng các hướng dẫn mới của CDC về liều tăng cường. 

Ai đủ điều kiện để nhận một liều tăng cường bổ sung lúc này? 

CDC đã nêu ra bốn nhóm người mới đủ điều kiện để nhận một liều bổ sung của 
vắc-xin Pfizer-BioNTech COVID-19: 

 những người từ 65 tuổi trở lên và cư dân ở các cơ sở chăm sóc dài 
hạn nên tiêm nhắc lại vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech ít nhất 6 
tháng sau loạt chính Pfizer-BioNTech của họ,   

 những người từ 50-64 tuổi có các bệnh lý cơ bản nên tiêm nhắc lại vắc-xin 
COVID-19 của Pfizer-BioNTech ít nhất 6 tháng sau loạt Pfizer-BioNTech 
chính của họ,     

 những người từ 18–49 tuổi với các tình trạng bệnh lý cơ bản có thể được 
tiêm nhắc lại vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech ít nhất 6 tháng sau 
loạt chính Pfizer-BioNTech của họ, dựa trên lợi ích và rủi ro của cá nhân 
họ, và    

 những người từ 18-64 tuổi có nguy cơ cao đối với việc nhiễm và lây truyền 
COVID-19 do môi trường nghề nghiệp hoặc thể chế có thể được tiêm 
nhắc lại vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech ít nhất 6 tháng sau loạt 
thuốc chính Pfizer-BioNTech của họ, về lợi ích và rủi ro cá nhân của họ.   

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhận được một nhãn hiệu vắc-xin khác? 

Các khuyến nghị từ CDC và VDH này không bao gồm những cá nhân đã nhận vắc-
xin Moderna và Johnson & Johnson (J&J.)  Bất kỳ ai đã tiêm vắc-xin Moderna hoặc 
J&J COVID-19 không nên tìm kiếm một liều vắc-xin Pfizer bổ sung, và nên đợi các 
khuyến nghị trong tương lai từ CDC và VDH. 

Tôi có thể tiêm vắc xin tăng cường bây giờ ở đâu? Tôi có cần mang theo gì 
không? 

Liều tăng cường có sẵn cho những người đủ điều kiện từ các hiệu thuốc, nhà cung 
cấp dịch vụ y tế, bệnh viện và FCHD. Xem www.vaccines.gov để lấy hẹn. Những cá 
nhân muốn tiêm liều nhắc lại, được khuyên mang theo thẻ vắc-xin của họ để xác 
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nhận ngày và loại vắc-xin mà họ đã nhận được trong (các) liều trước đó. 
 
Đến không cần hẹn trước từ FCHD trong những ngày/ giờ sau: 

 Trung tâm Chính phủ, 12000 Government Center Parkway, Fairfax 

Thứ Hai và Thứ Năm: 11:30 sáng - 6:30 chiều 

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 4 giờ chiều 

 Văn phòng quận Mt. Vernon, 8350 Richmond Hwy., Alexandria 

Thứ Hai và Thứ Năm: 11:30 sáng - 6:30 chiều 

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 4 giờ chiều 

 Xem danh sách cập nhật các phòng khám của FCHD bằng cách nhấn vào 
chữ gạch dưới. 

Các địa điểm của Bộ Y tế sẽ cung cấp các mũi tiêm nhắc lại Pfizer-BioNTech, 
bên cạnh việc chích liều vắc-xin Pfizer-Bio-NTech thứ nhất và liều thứ hai. Sở Y 
tế Quận Fairfax khuyến khích tất cả những người đủ điều kiện nên đi chích 
ngừa vắc-xin COVID-19, nếu họ vẫn chưa đi chích. 

Để có danh sách đầy đủ các nhà cung cấp vắc xin COVID-19 trong Khu Y tế 
Fairfax, hãy xem www.vaccines.gov để biết thêm chi tiết. 
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