Mũi Tăng Cường Thể Lưỡng Trị COVID-19 Mới:

Thông tin bạn cần biết
Khi COVID-19 lây lan, virus này sẽ ngày càng thay đổi để rồi có thể trở nên dễ lây
nhiễm hơn. Hãy tiêm ngay liều tăng cường mới nhất có khả năng giúp bảo vệ bạn
khỏi các biến thể COVID-19 phổ biến hiện nay.
Mũi tăng cường thể lưỡng trị là gì và tại sao mũi tiêm này lại khác với các mũi tăng cường khác?
Mũi tăng cường thể lưỡng trị mới có sự kết hợp của liều tăng cường gốc cộng với khả
năng bảo vệ mới cập nhật, giúp chống lại các loại COVID-19 phổ biến nhất hiện nay.
Tại sao tôi nên tiêm thêm một liều vắc-xin nữa?
Khi virus lây lan, chúng sẽ bắt đầu thay đổi nên việc tiêm thêm liều vắc-xin tăng cường là
rất cần thiết. COVID-19 có thể sẽ tiếp tục lây lan khắp thế giới và rồi trở nên phổ biến như
bệnh cúm. Hãy tiêm ngay các liều tăng cường được cập nhật để giúp cơ thể bạn xây
dựng khả năng bảo vệ chống lại những phiên bản mới của virus.
Ai nên tiêm mũi tăng cường mới này?
• Tất cả những người đủ điều kiện đều nên đi tiêm nhắc lại. Những người từ 50 tuổi
trở lên hay bất kỳ ai bị suy giảm miễn dịch cũng nên đảm bảo đã tiêm nhắc.
• Thuốc tăng cường thể lưỡng trị Pfizer: những người từ 12 tuổi trở lên, ít nhất 2 tháng
sau đợt tiêm chính hoặc 2 tháng kể từ khi tiêm mũi nhắc lại gần nhất.
• Thuốc tăng cường thể lưỡng trị Moderna: người từ 18 tuổi trở lên, ít nhất 2 tháng
sau khi hoàn thành tiêm đợt chính hoặc 2 tháng kể từ khi tiêm mũi nhắc lại gần nhất.
Liệu loại thuốc tôi chọn để tiêm nhắc lại có quan trọng không?
Việc trộn các nhãn hiệu vẫn được chấp nhận. Bạn không cần phải tiêm ngừa cùng một
loại vắc-xin mà bạn đã tiêm trong đợt chính hoặc khi tiêm nhắc lại đợt khác. Cả hai đều
mang đến khả năng bảo vệ tương tự nhau.
Nếu tôi đã mắc COVID-19 trong 90 ngày qua thì tôi có cần đợi một khoảng thời gian
trước khi tiêm nhắc lại không?
Bạn có thể tiêm nhắc lại trong vòng 90 ngày kể từ khi mắc COVID-19 nhưng nếu có thể
đợi khoảng 90 ngày trước khi tiêm thì hiệu quả phản ứng miễn dịch mà bạn nhận được
sẽ tốt hơn. Bạn có thể bị mắc COVID-19 nhiều lần, nên quan trọng là phải
tiêm liều tăng cường ngay cả khi bạn đã mắc COVID-19.
Để biết thêm thông tin, xin truy cập:
https://bit.ly/COVIDboosterPHL

