Quận Los Angeles
CÁC LOẠI VẮC-XIN COVID-19 – Liều Tăng Cường
Liều Chính Đã Được Chích Ngừa Là Vắc-xin Johnson & Johnson (J&J)
Tất cả những người đã được chích ngừa một liều chính duy nhất của vắc-xin Johnson & Johnson (J&J)
cần phải chích liều tăng cường. Điều này bao gồm cả những người bị suy giảm hệ thống miễn dịch ở mức độ
trung bình hoặc nặng. Liều tăng cường có thể là của bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào (vắc-xin J&J, Pfizer hoặc
Moderna). Tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc về những rủi ro và lợi ích của việc chích liều tăng
cường hoặc về việc nên chọn chích liều tăng cường của loại vắc-xin nào.

Any

Liều thứ nhất

Liều tăng cường
Sau ít nhất 2 tháng

Liều chính của vắc-xin J&J

Loại văc-xin Covid bất kỳ

Loạt Các Liều Chính Đã Được Chích Ngừa Là Vắc-xin Pfizer hoặc Moderna
Liều tăng cường là dành cho những người đáp ứng các điều kiện nhất định và đã được chích ngừa
loạt 2 liều chính của vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. Liều tăng cường có thể là bất kỳ loại vắc-xin COVID-19
nào (vắc-xin J&J, Pfizer hoặc Moderna). Tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc về những rủi ro
và lợi ích của việc chích liều tăng cường, việc chích liều tăng cường có phù hợp với quý vị hay không hoặc về
việc nên chọn chích liều tăng cường của loại vắc-xin nào.
Những người cần phải chích liều tăng cường:
✓ những người từ 65 tuổi trở lên
✓ những người từ 18 tuổi trở lên và sống trong một cơ sở chăm sóc dài hạn
✓ những người trong độ tuổi từ 50 đến 64 và có bệnh lý nền (bệnh có sẵn)
Những người sau đây có thể được chích liều tăng cường:
• những người trong độ tuổi từ 18 đến 49 có bệnh lý nền (bệnh có sẵn)
• những người trong độ tuổi từ 18 đến 64 và có nguy cơ bị phơi nhiễm cao hơn do môi trường nghề
nghiệp hoặc công tác của họ
Những người bị suy giảm hệ thống miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng có thể được chích liều tăng cường
sau 6 tháng tính từ ngày được chích liều bổ sung (liều thứ 3). Xem Liều dành cho Người bị Suy giảm Miễn dịch.

Vắc-xin Pfizer
Liều thứ nhất

Liều tăng cường

Liều thứ 2
Sau ít nhất 6 tháng

Sau 21 ngày

Loại vắc-xin COVID-19 bất kỳ

Loạt các liều chính của vắc-xin Pfizer

Vắc-xin Moderna
Liều thứ nhất

Liều tăng cường

Liều thứ 2

Sau 28 ngày

Sau ít nhất 6 tháng

Loạt các liều chính của vắc-xin Moderna
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang ph.lacounty.gov/VaccineAppointment.
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