Mọi người TỪ 12 TUỔI TRỞ LÊN
đều đủ điều kiện để tiêm mũi

COVID-19 TĂNG CƯỜNG
Để đẩy mạnh và mở rộng sự bảo vệ chống lại COVID-19, hiện có các
mũi tăng cường cho tất cả các cư dân North Carolina từ 12 tuổi trở lên.
Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị nên chích mũi tăng cường ngay bây giờ.
Nếu quý vị đã được tiêm vắc-xin Moderna hoặc Pfizer:
Hãy tiêm mũi tăng cường 5 tháng sau mũi tiêm thứ hai.
Những người đã tiêm mũi vắc-xin COVID-19 đầu tiên bên ngoài Hoa Kỳ hoặc
trong các thử nghiệm lâm sàng với nhãn hiệu hiện không được cấp phép cũng
có thể được tiêm mũi tăng cường Pfizer khi họ đủ điều kiện.

Nếu quý vị đã được tiêm vắc-xin Johnson & Johnson:
Hãy tiêm mũi tăng cường 2 tháng sau lần tiêm của mình.

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị có thể tiêm bất kỳ nhãn hiệu
vắc-xin COVID-19 nào cho mũi tăng cường của mình. Thanh thiếu
niên 12-17 tuổi chỉ có thể tiêm mũi tăng cường Pfizer.
• Chúng tôi khuyên mọi người nên tiêm liều tăng cường với vắc-xin
mRNA – Moderna hoặc Pfizer - thay vì Johnson & Johnson, trừ khi họ
có lý do y tế khiến họ không thể tiêm vắc-xin mRNA.
• Một liều bổ sung được khuyến nghị cho bất kỳ ai từ 5 tuổi trở lên có
hệ miễn dịch bị suy yếu.
• Quý vị không cần thư bác sĩ để nhận vắc-xin tăng cường. Quý vị sẽ
cần biết ngày tiêm và nhãn hiệu vắc-xin COVID-19 đã tiêm của mình.
• Có lẽ không cần thẻ chích ngừa bằng giấy để nhận liều tăng cường
nhưng sẽ hữu ích để ghi lại các mũi chích ngừa của quý vị cho các
yêu cầu về đi lại và tới các địa điểm tụ tập.
• Có thể có sẵn dịch vụ tiêm chủng tại nhà và đưa đón miễn phí.

Truy cập MySpot.nc.gov để biết thông tin và tìm một
địa điểm tiêm vắc-xin hoặc gọi số 1-888-675-4567.
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