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Mũi Tiêm Tăng Cường COVID-19:
Vì Sao Tôi Cần Tiêm Thêm Vắc-Xin?

Vì sao tôi phải tiếp tục tiêm mũi tiêm tăng cường COVID-19?
Khả năng bảo vệ sau liều mũi tiêm vắc-xin COVID-19 đầu tiên sẽ suy yếu dần. Các mũi tiêm tăng 
cường giúp khôi phục lại sự bảo vệ đó. Vi-rút COVID-19 cũng thay đổi theo thời gian và vắc-xin ban 
đầu cũng như các mũi tăng cường không bảo vệ tốt trước các phiên bản hoặc biến thể mới của  
vi-rút. Các nhà khoa học thiết kế các mũi tiêm tăng cường để chống lại các biến thể mới.

Mũi tiêm tăng cường mới nhất khác với các vắc-xin tôi đã tiêm 
như thế nào?
Các vắc-xin COVID-19 đầu tiên—được gọi là liều cơ bản—được thiết kế để bảo vệ chống lại biến 
thể COVID-19 ban đầu. Mũi tiêm tăng cường đầu tiên đã khôi phục khả năng bảo vệ đó bằng cách 
nhắc nhở cơ thể chuẩn bị cho việc lây nhiễm COVID-19. Liều tăng cường được phát triển gần đây 
nhất (liều thứ hai) khôi phục và bổ sung khả năng bảo vệ trước các biến thể COVID-19 thường gặp 
nhất là BA.4 và BA.5 (Omicron).

Nếu tôi đã mắc COVID-19 thì sao?
Ngay cả khi quý vị mắc COVID-19, việc tiêm mũi tăng cường COVID-19 sẽ nâng cao khả năng chống 
lại vi-rút.

Khi nào tôi được coi là tiêm đủ liều vắc-xin?
Tuổi của quý vị sẽ xác định loại vắc-xin và mũi tăng cường nào mà quý vị cần để được xem là tiêm đủ liều. Dưới đây là các khuyến nghị 
của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
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+

Mũi tiêm tăng cường thứ 2
(từ Pfizer hoặc Moderna)

5 – 11 tuổi 12 – 17 tuổi > 18 tuổi

Nếu quý vị có thắc mắc về việc quý vị cần mũi tiêm tăng cường nào và khi nào quý vị cần tiêm, hãy làm Bài Trắc Nghiệm Tương 
Tác về Mũi Tiêm Tăng Cường của CDC.

Các mũi tiêm tăng cường 
COVID-19 hiện có sẵn và 
được cung cấp miễn phí.

Lên lịch cuộc hẹn của quý vị thông qua Công Cụ Tìm Hỗ 
Trợ của NCRN hoặc gọi số 1-877-904-5097 để tìm các 
địa điểm tiêm vắc-xin gần quý vị.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11747:cdc%20up%20to%20date%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11747:cdc%20up%20to%20date%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://ncrn.msm.edu/s/find-your-state-resources
https://ncrn.msm.edu/s/find-your-state-resources



