Quận Los Angeles
CÁC LOẠI VẮC-XIN COVID-19 – Liều Dành Cho Người Bị Suy
Giảm Miễn Dịch
Loạt Các Liều Chính Đã Được Chích Ngừa Là Vắc-xin Pfizer hoặc Moderna
Những người bị suy giảm hệ thống miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng được khuyến nghị chích
một liều bổ sung (liều thứ 3) của vắc-xin mRNA.
CDC khuyến nghị rằng những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ từ trung bình đến nặng mà đã được
chích ngừa loạt các liều chính của vắc-xin Pfizer hoặc Moderna nên chích thêm một liều thứ 3. Điều này bao
gồm những người:
• Đang được điều trị tích cực cho ung thư khối u hoặc ung thư máu
• Đã được cấy ghép nội tạng và đang dùng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch
• Đã được cấy ghép tế bào gốc trong vòng 2 năm qua hoặc đang dùng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch
• Bị suy giảm miễn dịch tiên phát ở mức độ trung bình hoặc nặng (như hội chứng DiGeorge, hội chứng
Wiskott-Aldrich)
• Bị nhiễm HIV giai đoạn nặng hoặc không được điều trị
• Đang được điều trị tích cực bằng corticosteroids liều cao hoặc các loại thuốc ức chế đáp ứng miễn dịch
khác
Liều thứ 3 này cần phải là cùng loại vắc-xin COVID-19 mà quý vị đã được chích ngừa cho loạt các liều chính.
Tham khảo ý kiến của bác sĩ của quý vị về sự cần thiết phải chích ngừa thêm một liều vắc-xin COVID-19 và về
thời điểm tốt nhất để chích ngừa dựa trên kế hoạch điều trị hiện tại của quý vị. Điều này đặc biệt quan trọng
nếu như quý vị sắp bắt đầu hoặc bắt đầu lại quá trình điều trị ức chế miễn dịch.
Có thể cân nhắc chích liều tăng cường sau ít nhất 6 tháng tính từ ngày được chích liều bổ sung (liều thứ 3)
và liều tăng cường có thể là của bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào.

Vắc-xin Pfizer – Liều bổ sung cần phải là vắc-xin Pfizer

Sau 21 ngày

Liều tăng cường

Liều bổ sung (liều thứ 3)

Liều thứ 2

Liều thứ nhất

Sau 28+ ngày

Loạt các liều chính của vắc-xin Pfizer

Sau ít nhất 6 tháng
Bất kỳ loại vắc-xin COVID19 nào

Vắc-xin Pfizer

Vắc-xin Moderna – Liều bổ sung cần phải là vắc-xin Moderna
Liều bổ sung (liều thứ 3)

Liều thứ 2

Liều thứ nhất

Sau 28 ngày

Sau 28+ ngày

Loạt các liều chính của vắc-xin Moderna

Liều tăng cường

Sau ít nhất 6 tháng

Vắc-xin Moderna

Bất kỳ loại vắc-xin
COVID-19 nào

Liều Chính Đã Được Chích Ngừa Là Vắc-xin Johnson & Johnson (J&J)
CDC khuyến nghị rằng những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ từ trung bình đến nặng mà đã được
chích ngừa liều chính là vắc-xin J&J nên chích thêm một liều tăng cường. Tham khảo ý kiến của bác sĩ của
quý vị về thời điểm tốt nhất để chích ngừa dựa trên kế hoạch điều trị hiện tại của quý vị. Điều này đặc biệt
quan trọng nếu như quý vị sắp bắt đầu hoặc bắt đầu lại quá trình điều trị ức chế miễn dịch.
Liều thứ nhất

Liều tăng cường

Sau ít nhất 2 tháng

Liều chính là vắc-xin J&J

Bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang ph.lacounty.gov/VaccineAppointment.
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