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Loại Vắc-xin Nào Phù Hợp Với Tôi?

CDC khuyến khích mọi cá nhân từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vắc-xin COVID-19 - để 
tránh nhập viện và tử vong. Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên nên tiêm mũi tăng cường, 
nếu đủ điều kiện, với loại vắc-xin có sẵn cho họ. Liều tăng cường trước đó là loại vắc-
xin đơn giá trị, chỉ chống 1 chủng; trong khi liều tăng cường loại cập nhật là loại vắc-
xin hai giá trị, đã được điều chỉnh để chống thêm biến chủng Omicron, vốn là nguyên 
nhân chủ yếu gây ra các căn bệnh gần đây.  

Các Lựa Chọn về Vắc-xin
Pfizer-BioNTech (Pfizer)
• Loạt vắc-xin 2 liều chính của Pfizer gồm 2 liều, được tiêm cách nhau từ ba đến 

8 tuần.
» Vắc-xin Pfizer, còn được gọi là Comirnaty, đã được FDA hoàn toàn chấp 

thuận cho người từ 12 tuổi trở lên.
» Vắc-xin Pfizer có Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp của FDA cho những ai từ 5 

đến 11 tuổi.
• Loạt vắc-xin 3 liều chính của Pfizer gồm 3 liều, liều thứ hai được tiêm ba 

tuần sau liều thứ nhất, liều thứ ba được tiêm tám tuần sau liều thứ hai.  
Vắc-xin Pfizer có Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp của FDA cho những ai từ 6 
tháng đến 4 tuổi.

• Vắc-xin 1 Liều Tăng Cường Pfizer Loại Cập Nhật (hai giá trị) đã được Giấy Phép Sử Dụng Khẩn 
Cấp của FDA cho những ai từ 5 tuổi trở lên, được tiêm ít nhất là hai tháng sau liều tiêm chủng 
cuối cùng của họ.

Moderna
• Loạt vắc-xin 2 liều chính của Moderna gồm 2 liều, được tiêm cách nhau từ bốn đến tám tuần.

» Vắc-xin Moderna, còn được gọi là Spikevax, đã được FDA hoàn toàn chấp thuận cho người 
từ 18 tuổi trở lên.

» Vắc-xin Moderna có Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp của FDA cho những ai từ 6 tháng đến 17 
tuổi.

• Vắc-xin 1 Liều Tăng Cường Moderna Loại Cập Nhật (hai giá trị) đã được Giấy Phép Sử Dụng 
Khẩn Cấp của FDA cho những ai từ 6 tuổi trở lên, được tiêm ít nhất là hai tháng sau liều tiêm 
chủng cuối cùng của họ.

Xem trang tiếp theo.



Vắc-xin COVID-19 Novavax, Với Chất Bổ Trợ 
• Loạt vắc-xin 2 liều chính của Novavax gồm 2 liều, được tiêm cách nhau từ ba đến tám tuần. 

Vắc-xin Novavax có Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp của FDA cho những ai từ 12 tuổi trở lên. 
Những người từ 18 tuổi trở lên có thể nhận được liều tăng cường Novavax (đơn giá trị) sau 
khi hoàn thành loạt liều chính của họ, và nếu họ chưa nhận được liều tăng cường COVID-19 
trước đó.

Vắc-xin Johnson & Johnson (J&J)
• Vắc-xin J&J có Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp của FDA cho những ai từ 18 tuổi trở lên, chỉ có 

một liều cho cả liều tiêm chủng chính và liều tăng cường (loại đơn giá trị), được tiêm cách 
nhau hai tháng sau liều tiêm chủng cuối của họ.

*  Việc sử dụng vắc-xin Novavax hoặc J&J được giới hạn, chỉ dùng để sử dụng cho những người 
từ 18 tuổi trở lên, và là những người không thể nhận các loại vắc-xin COVID-19 khác vì lý do y 
tế, bị giới hạn tiếp cận với các loại vắc-xin khác, hoặc những người lựa chọn để tiêm chủng, vì 
nếu không lựa chọn như vậy, họ sẽ không tiêm vắc-xin COVID-19.

Liều tăng cường
Khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật và nhiễm trùng, suy giảm tự nhiên theo thời gian. Liều 
tăng cường là một phần bình thường của hầu hết các loạt vắc-xin, để đảm bảo một người 
có thể duy trì khả năng miễn dịch tối ưu, chống lại sự lây nhiễm từ một căn bệnh. Liều tăng 
cường giúp tăng cường khả năng bảo vệ, chống lại COVID-19 nghiêm trọng, phục hồi khả năng 
miễn dịch có thể đã bị suy giảm kể từ khi tiêm liều đầu tiên. Điều kiện để tiêm liều tăng cường 
bao gồm:
• Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên nên nhận liều Tăng Cường Loại Cập Nhật (loại hai giá trị) 

sau khi hoàn thành loạt tiêm chủng chính của họ hoặc sau khi nhận được liều tăng cường 
gần đây nhất (loại một giá trị).

Để biết thêm thông tin về khoảng cách về thời gian giữa các liều, vui lòng xem Thời Gian Tiêm 
Vắc-xin COVID-19 Theo Độ Tuổi của CDPH. 

Thông tin bổ sung hiện có trên trang web của CDPH về liều tăng cường phòng chống COVID-19
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https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
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