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Liều tăng cường là liều vắc-xin bổ sung giúp nâng cao (tăng cường) khả năng bảo vệ cơ thể. 

Liều tăng cường thứ nhất dành cho: 
o Người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm liều Pfizer thứ hai cách đây ít nhất 5 tháng.  
o Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều Moderna thứ hai cách đây ít nhất 5 tháng.  
o Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc-xin J&J cách đây ít nhất 2 tháng. 

Liều tăng cường thứ hai dành cho: 
o Người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm liều tăng cường thứ nhất cách đây ít nhất 4 tháng.  
o Người từ 12 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch và đã tiêm liều tăng cường thứ nhất 

cách đây ít nhất 4 tháng. 
 
• Có phải vắc-xin không có tác dụng nên mới cần liều tăng cường không?  

o Theo dự kiến, một số vắc-xin sẽ mất dần hiệu lực theo thời gian, chẳng hạn như vắc-xin 
Uốn Ván và một số vắc xin cần được tiêm thường xuyên như vắc-xin Cúm.  

o Tất cả chúng ta đều cần tiêm liều tăng cường để duy trì khả năng bảo vệ chống lại COVID-19. 
• Mọi người không được tiêm chủng đầy đủ? 

o Mọi người đều có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 hoặc thậm chí tử vong do COVID-19, 
nhưng người lớn tuổi và những người mắc một số bệnh lý có nguy cơ cao hơn. Liều tăng 
cường có thể bảo vệ quý vị khỏi bị lây nhiễm COVID-19, đồng thời cũng giúp ngăn chặn 
lây lan vi-rút cho người khác.  
 Người bị quý vị lây nhiễm COVID-19 có thể không có khả năng chống lại vi-rút,  

do đó có thể bị ốm nặng hoặc phải nhập viện. 
o Đại dịch vẫn chưa kết thúc nên số người mắc COVID-19 có thể tăng trở lại. 

• Tôi đã từng nhiễm COVID-19. Tôi có cần tiêm liều tăng cường không?  
o Có, quý vị có thể bị nhiễm COVID-19 nhiều lần và các chuyên gia vẫn chưa biết quý vị có 

thể được bảo vệ khỏi vi-rút trong bao lâu sau khi khỏi bệnh do COVID-19.  
• Tôi có thể tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc liều tăng cường ở đâu?  

o Tất cả những nơi cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 đều có thể tiêm liều tăng cường.  
o Truy cập www.vaccines.gov hoặc www.phila.gov/vaccine hoặc gọi (215) 685-5488. 
o Nếu gặp khó khăn trong việc đi đến phòng khám, quý vị hãy đăng ký Chương Trình Tiêm 

Chủng Tại Nhà dành cho cho quý vị và người chăm sóc: https://bit.ly/homeboundvaccinephl 
• Các phòng khám có dễ tiếp cận không? Tôi nên làm gì nếu không nói được Tiếng Anh 

hoặc cần phương tiện đưa đón? 
o Tất cả các phòng khám tiêm vắc-xin của PDPH đều có dịch vụ thông dịch qua điện thoại, dễ tiếp 

cận và cung cấp phương tiện đưa đón tận cửa miễn phí. Truy cập https://bit.ly/KnowB4Ugo 
hoặc gọi (215) 586-3006. 

• Làm thế nào để tôi nhận được thẻ tiêm chủng COVID-19 thay thế?  
o Quý vị có thể yêu cầu bản sao hồ sơ tiêm chủng có thể dùng như thẻ tiêm chủng.  
o Truy cập https://bit.ly/LostVaxCardPHL hoặc gọi (215) 685-5488, nhấn phím 5 để yêu cầu 

thông dịch. 
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