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Bộ Y Tế vui mừng cho biết FDA và CDC đang tiến hành các bước để đảm bảo những người bị suy giảm
miễn dịch có cơ hội nhận được một lớp bảo vệ khác chống lại COVID-19.
Bộ đã làm việc với các nhà cung cấp vắc xin về biện pháp bảo vệ quan trọng này cho những người dân
Pennsylvanians dễ bị tổn thương. Chúng tôi tin rằng nguồn cung cấp vắc xin dồi dào của Khối thịnh
vượng chung và cơ sở hạ tầng cung cấp vắc xin hiện đại sẽ đáp ứng nhu cầu của nhóm dân cư quan
trọng này.

Ai đủ điều kiện nhận một liều vắc-xin COVID-19 bổ sung?
Hiện tại, CDC đang khuyến cáo những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ vừa phải được tiêm thêm
một liều bổ sung. Khuyến nghị của CDC bao gồm những người thuộc một trong các tình trạng: những
người nhận cấy ghép nội tạng hoặc tế bào gốc, những người bị nhiễm HIV giai đoạn nặng hoặc chưa
được điều trị, những người đang điều trị ung thư tích cực, những người đang dùng một số loại thuốc
làm suy yếu hệ thống miễn dịch và những người khác. Danh sách đầy đủ các điều kiện có thể được tìm
thấy trên trang web của CDC.
Cuối cùng, đội ngũ lâm sàng của bệnh nhân có thể đánh giá mức độ suy giảm miễn dịch đã thay đổi và
thời điểm tiêm chủng tốt nhất.
Có bao nhiêu người dân ở Pennsylvania đủ điều kiện nhận liều bổ sung?
Dựa trên ước tính của CDC thi 2,7% dân số có thể bị suy giảm miễn dịch, dân số đủ điều kiện sẽ khoảng
250.000 - 300.000 người ở Pennsylvania.
Khi nào tôi có thể tiêm liều bổ sung vắc-xin COVID-19?
Những người bị suy giảm miễn dịch đã được tiêm chủng đầy đủ Pfizer và Moderna và đang muốn nhận
liều bổ sung của vắc xin tương ứng, nên tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của
họ trước khi lên lịch hẹn tiêm vắc xin.
Sau khi tiêm liều thứ hai tôi phải đợi bao lâu mới được tiêm liều thứ ba?

CDC khuyên bạn nên đợi ít nhất 28 ngày sau khi hoàn thành việc tiêm 2 liều ban đầu trước khi
tiêm liều bổ sung.
Tôi có thể tiêm liều bổ sung của mình ở đâu?
Những người bị suy giảm miễn dịch đã được tiêm chủng đầy đủ Pfizer và Moderna và đang muốn nhận
liều bổ sung của vắc xin tương ứng, nên tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của
họ trước khi lên lịch hẹn tiêm vắc xin. Để tìm nhà cung cấp vắc xin gần bạn, hãy truy cập
www.vaccines.gov .

Liều bổ sung có giống với những liều trước đó không?
Có.
Sự khác biệt giữa “liều bổ sung” và “liều tăng cường” là gì?
“Liều bổ sung” dùng cho những người bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng
được tiêm thêm một liều vắc xin mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) ít nhất 28 ngày sau
khi hoàn thành loạt vắc xin mRNA COVID-19 ban đầu. Điều này là do có thể họ không nhận được sự bảo
vệ đầy đủ từ 2 liều vắc-xin ban đầu.
“Liều tăng cường” là liều vắc xin bổ sung được cung cấp cho mọi người khi đáp ứng miễn dịch với loạt
vắc xin chính có thể đã suy yếu theo thời gian. Nhu cầu và thời gian của liều tăng cường COVID-19 chưa
được xác định, và không có khuyến cáo về liều tăng cường tại thời điểm này. CDC và FDA tiếp tục xem
xét bằng chứng và dữ liệu có thể về tính sẵn có khi cần hoặc khi nào cần dùng liều tăng cường cho công
chúng Hoa Kỳ rộng rãi hơn và sẽ cập nhật hướng dẫn khi có thêm thông tin.
Tại sao mọi người không cần một liều bổ sung?
FDA đã không khuyến nghị một liều bổ sung cho các cá nhân khác tại thời điểm này. Khuyến nghị này
giúp tăng khả năng quần thể này được bảo vệ chống lại COVID-19, đặc biệt khi biến thể Delta dễ lây lan
hơn. CDC và FDA tiếp tục xem xét bằng chứng và dữ liệu có thể về tính sẵn có khi cần hoặc khi nào cần
dùng liều tăng cường cho các nhóm dân số khác, bao gồm cả người cao tuổi. Dữ liệu hiện có cho thấy
vắc-xin tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ khỏi biến chứng và tử vong do COVID-19 gây ra.
Nếu bạn tiếp xúc gần với những người bị suy giảm miễn dịch và chưa được tiêm đầy đủ, bạn được
khuyến khích tiêm phòng COVID-19 ngay bây giờ.
Điều gì xảy ra nếu tôi nhận được liều bổ sung mặc dù tôi không bị suy giảm miễn dịch?
Điều quan trọng cần lưu ý là liều bổ sung chỉ được khuyến nghị cho những người bị suy giảm miễn dịch
trung bình hoặc nghiêm trọng - CDC không khuyến nghị liều bổ sung hoặc tăng cường cho bất kỳ đối
tượng nào khác tại thời điểm này.
Liệu các nhà cung cấp có chấp nhận tiêm liều thứ ba cho bất kỳ ai nói rằng họ bị suy giảm miễn dịch
không? Mọi người có cần xuất trình giấy tờ/đơn thuốc của bác sĩ hoặc các tài liệu khác không?
Những người bị suy giảm miễn dịch có thể thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ
xem liệu việc tiêm bổ sung có phù hợp hay không. Nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ
không ở địa điểm cung cấp vắc xin, những cá nhân này có thể tự chứng thực và nhận liều bổ sung ở bất
kỳ nơi nào cung cấp vắc xin. Điều này sẽ giúp đảm bảo không có thêm rào cản nào trong việc tiếp cận đối
với nhóm dân số dễ bị tổn thương nhận được một liều bổ sung cần thiết. CDC đang cung cấp thêm
thông tin liên quan đến việc sử dụng vắc-xin cho các cá nhân bị suy giảm miễn dịch cho các tiểu bang,
nhà thuốc, trung tâm y tế và tất cả các nhà cung cấp vắc-xin.
Tôi đã tiêm vắc xin nào cho hai liều đầu tiên có quan trọng không?
Liều bổ sung phải là sản phẩm vắc xin giống như dòng vắc xin mRNA COVID-19 hai liều ban đầu (Pfizer
hoặc Moderna). Nếu sản phẩm vắc xin mRNA COVID-19 được tiêm cho hai liều đầu tiên không có sẵn,

sản phẩm vắc xin mRNA COVID-19 khác có thể được sử dụng. Một người không nên nhận nhiều hơn ba
liều vắc-xin mRNA COVID-19.
Những người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm vắc xin J&J/Janssen nên làm gì?
Không có đủ dữ liệu tại thời điểm này để xác định liệu những người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm Vắc
xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J/Janssen) cũng đáp ứng kháng thể được cải thiện sau khi tiêm
thêm một liều vắc xin tương tự hay không. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy những người bị suy giảm miễn
dịch khi tiêm hai liều vắc-xin mRNA COVID-19 (Pfizer và Moderna) có phản ứng miễn dịch mạnh hơn so
với một liều vắc-xin Janssen COVID-19, hỗ trợ việc sử dụng vắc-xin mRNA COVID-19 làm vắc-xin chính
loạt cho dân số này. FDA và CDC đang tích cực làm việc để đưa ra hướng dẫn về vấn đề này.
Có đủ vắc xin cho tất cả những người này không?
Có.
Những hỗ trợ nào có sẵn cho các nhà cung cấp để tiếp cận những người ở nhà cần một liều bổ sung?
Bộ Dịch vụ Nhân sinh (DHS) đã nhận được sự chấp thuận từ Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid
(CMS) để sửa đổi các khoản thanh toán quản lý vắc-xin cho những người thụ hưởng Hỗ trợ Y tế (MA) ở
nhà. Điều này cho phép các nhà cung cấp nhận được khoản thanh toán cao hơn khi tiêm chủng cho
những người thụ hưởng MA tại nhà và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2021. Khoản thanh toán này
cũng sẽ áp dụng cho những người nhận mũi tiêm tăng cường. Để biết thêm thông tin, các nhà cung cấp
nên tham khảo Bản tin Hỗ trợ Y tế, “Quản lý Thuốc tiêm ngăn ngừa SARS-CoV-2 dành cho Người thụ
hưởng là Người ở nhà,” có thể tìm thấy tại đây.
Nếu tôi không thể ra khỏi nhà, làm thế nào để tôi có thể tiếp cận với một liều bổ sung?
Những người ở nhà bị suy giảm miễn dịch và đủ điều kiện cho một liều bổ sung nên tham khảo ý kiến
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ trước khi lên lịch hẹn tiêm vắc-xin. Thông tin bổ sung và
hỗ trợ cho những cá nhân đủ điều kiện trong nước đang tìm kiếm vắc xin, bao gồm cả liều bổ sung, có
thể được tìm thấy tại đây .

