Vắc-xin COVID-19: Pfizer và Moderna
THỜI ĐIỂM CHÍCH LIỀU THỨ HAI
KHI NÀO TÔI CẦN PHẢI CHÍCH LIỀU VẮC-XIN PFIZER HOẶC MODERNA
THỨ HAI CỦA MÌNH?
Nếu quý vị chích ngừa COVID-19 bằng vắc-xin Pfizer hoặc Moderna, quý vị sẽ cần chích 2 liều
để hoàn thành loạt các liều chính. Thời gian chích liều thứ 2 tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân
của quý vị.
Nếu quý vị trong độ tuổi 12-64:
•

Quý vị có thể được bảo vệ tốt hơn khi chích liều thứ hai 8 tuần sau liều đầu tiên của
mình. Lý do là khoảng thời gian dài hơn giữa liều đầu tiên và liều thứ hai được cho là
sẽ gia tăng hiệu quả của vắc-xin. Ngoài ra, việc này cũng giúp giảm nguy cơ bị viêm cơ tim, điều thực
ra đã rất hiếm gặp. Nam giới trẻ tuổi (độ tuổi 12-39) có nguy cơ bị chứng viêm cơ tim cao nhất.

•

Nếu quý vị cần được chích ngừa đầy đủ sớm hơn, quý vị nên chích liều thứ hai sớm hơn: ít nhất 3
tuần sau liều Pfizer đầu tiên và ít nhất 4 tuần sau liều Moderna đầu tiên của mình. Những ví dụ cho
trường hợp này là khi cộng đồng nơi quý vị sinh sống, làm việc hoặc đi lại/du lịch có mức độ lây
nhiễm cao; khi quý vị có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn, hoặc khi quý vị cần được chích ngừa để có
thể đi lại/du lịch, đi làm hoặc đi học.

•

Xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị không chắc chắn về thời điểm tốt nhất để chích liều thứ hai dựa
trên hoàn cảnh của quý vị.

Nếu quý vị thuộc bất kỳ nhóm nào sau đây:
•

Bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng

•

Từ 65 tuổi trở lên

•

Từ 5 đến 11 tuổi

Quý vị cần phải chích liều thứ hai sớm hơn - ít nhất 3 tuần sau liều Pfizer đầu tiên và ít nhất
4 tuần sau liều Moderna đầu tiên của mình
Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Cách để được Chích ngừa.
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