
Ai nên chủng ngừa COVID? 

Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đều nên chủng ngừa. Đối với những trẻ từ 12-17 tuổi chỉ có thể 

chích vắc- xin Pfizer. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình của quý vị. 

 Thuốc chủng ngừa có hoạt động không? 

Nó mang đến sự bảo vệ tuyệt vời. So với thuốc chủng ngừa cúm hàng năm, nó có hiệu quả 

gấp đôi. 

Nó có an toàn không? 

 Hơn 390 triệu liều đã được đưa ra ở Hoa Kỳ và các phản ứng xấu là cực kỳ hiếm. Lợi ích của 

vắc- xin lớn hơn những khả năng rủi ro. 

Nó có sẽ làm cho tôi cảm thấy bệnh không? 

 Sau liều thứ hai, có nhiều khả năng xảy ra các phản ứng phụ tương tự như vắc-xin cúm 

(như đau nhức cánh tay, đau cơ bắp, nhức đầu, mệt mỏi) trong một vài ngày. Điều này 

được biết trước và có thể là một dấu hiệu tốt cho thấy hệ thống miễn dịch của quý vị đang 

hoạt động. 

Còn đối với những trường hợp phản ứng xấu mới xảy ra, ai nên tránh vắc-xin? 

Nếu quý vị bị dị ứng với polyethylene glycol (Miralax), quý vị không nên chủng ngừa vắc-xin 

COVID hiện đang được sử dụng. 

Nếu quý vị phát triển phản ứng dị ứng ngay lập tức (như nổi mề đay, thở khò khè) với vắc- 

xin COVID đầu tiên, quý vị nên liên lạc với bác sĩ của mình trước khi chích mũi thứ hai. 

Nếu tôi đang mang thai hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch thì sao? 

Quý vị có thể chủng ngừa. Vui lòng thảo luận vấn đề này với bác sĩ của quý vị trước nếu quý 

vị vẫn còn lo ngại.  

Nó có giá bao nhiêu và tôi có thể chích ở đâu? 

Thuốc chủng ngừa hiện tại là miễn phí. Quận Hạt Alameda hiện đang làm việc với các phòng 

khám của tiểu bang và địa phương như Cơ Quan Y Tế Á Châu (AHS) và các hiệu thuốc địa 

phương để cung cấp vắc-xin cho cộng đồng của chúng ta. Để tìm phòng chích ngừa vắc- xin 

gần quý vị nhất, hãy truy cập vào trang mạng: myturn.ca.gov. 

Vắc- xin có bảo vệ chống lại các chủng vi-rút mới của COVID-19 không? 

Theo CDC, các loại vắc- xin được cho phép sử dụng hiện tại cung cấp khả năng bảo vệ mạnh 

mẽ chống lại các chủng vi- rút mới của COVID-19 bao gồm cả biến thể Delta 

Ai đủ tiêu chuẩn để chích một mũi vắc-xin tăng cường? 



Những người đã nhận được liều thứ hai Pfizer của họ ít nhất 6 tháng trước và đáp ứng một 

trong các yêu cầu sau: 

65 tuổi trở lên 

Người sống trong cơ sở chăm sóc dài hạn 

Các cá nhân (từ 18-64 tuổi) có các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn** 

Các cá nhân (từ 18-64 tuổi) có nguy cơ tăng phơi nhiễm và lây truyền COVID-19 do 

môi trường nghề nghiệp hoặc tại các cơ sở rộng lớn ** 

Người khuyết tật 

Các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số 

 Các tình trạng y tế tiềm ẩn Môi trường nghề nghiệp / cơ sở rộng lớn 

Ung thư 
Bệnh thận mãn tính 
Các bệnh phổi mãn tính, bao gồm 

COPD (Bệnh phổi tắc nghẽn mãn 
tính), hen suyễn (trung bình đến 
nặng), bệnh phổi xen kẽ, xơ nang và 
tăng áp phổi 
Sa sút trí tuệ hoặc các tình trạng 
thần kinh khác 
Bệnh tiểu đường (loại 1 hoặc loại 2) 
Hội chứng Down 
Tình trạng tim (chẳng hạn như suy 
tim, bệnh mạch vành, bệnh cơ tim 
hoặc cao huyết áp) 
Nhiễm HIV 
Trạng thái suy giảm miễn dịch (hệ 
thống miễn dịch suy yếu) 
Bệnh gan 
Thừa cân và béo phì 
Thai kỳ 
Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm hoặc 
bệnh thalassemia 
Hút thuốc, hiện tại hay trước đây 
Ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc 
máu 
Đột quỵ hoặc bệnh mạch máu não, 
ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến 
não 
Rối loạn sử dụng chất gây nghiện 

 

Những người phục vụ đầu tiên (nhân 

viên y tế, nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, 

nhân viên chăm sóc cộng đồng) 

Nhân viên giáo dục (giáo viên, nhân viên 

hỗ trợ, nhân viên giữ trẻ) 

Công nhân nông nghiệp và thực phẩm 
Công nhân sản xuất 
Công nhân sửa chữa 
Công việc của Bưu điện Hoa Kỳ 
Công nhân giao thông công cộng 
Nhân viên cửa hàng tạp hóa 



Nếu tôi đã chích Moderna hoặc J&J, tôi có thể chích liều vắc-xin tăng cường Pfizer không? 

Theo khuyến nghị hiện tại của CDC, các cá nhân nên chích vắc- xin tăng cường COVID-19 từ cùng nhãn 

hiệu với vắc- xin ban đầu của họ. Những người đã nhận vắc xin Moderna hoặc J&J cần phải chờ hướng 

dẫn và khuyến nghị thêm từ CDC và FDA. 


