
sự lây nhiễm gây ra COVID-19
dịch bệnh nghiêm trọng 
chết do bị COVID-19

người từ 12 đến 17 tuổi
những người có hệ thống miễn dịch yếu hơn đã chích liều thứ ba rồi.

Giới thiệu về liều vắc-xin bổ sung ngừa COVID-19
 
Liều vắc-xin bổ sung ngừa COVID-19 là một liều vắc-xin COVID-19 khác được tiêm khi
quý vị đã hoàn thành loạt chích vắc-xin ban đầu (đối với hầu hết mọi người là 2 liều) và
khả năng bảo vệ chống lại vi-rút đã giảm theo thời gian.
 
Tại sao tôi nên chích liều vắc-xin bổ sung?
 
Khi sự bảo vệ của quý vị từ hai liều đầu tiên của mình trở nên ít hơn theo thời gian,
một liều bổ sung sẽ tăng khả năng bảo vệ của quý vị chống lại:

 
Lời khuyên hiện tại là loạt chích ngừa cung cấp sự bảo vệ tối đa chống lại COVID-19 là
ba liều: hai liều ban đầu và một liều bổ sung 3 tháng sau đối với hầu hết mọi người.
 
Ai có thể được chích liều bổ sung?
 
Các liều vắc-xin bổ sung có sẵn cho quý vị nếu quý vị trên 18 tuổi và đã chích liều thứ
hai của vắc-xin COVID-19 cách đây hơn ba tháng.
 
Ai không nên chích liều bổ sung?
 
Hiện tại, những người sau đây không nên chích liều bổ sung:

 
Liều bổ sung có miễn phí không?
 
Có. 
 
Sự khác biệt giữa liều bổ sung và liều thứ ba là gì?
 
Những người có hệ thống miễn dịch rất kém có thể đã được bác sĩ yêu cầu chích thêm
một liều vắc-xin, được gọi là liều thứ ba. Điều này có thể là do, ví dụ, đang điều trị ung
thư hoặc đã từng được cấy ghép nội tạng. Liều bổ sung này nhằm tăng cường phản
ứng miễn dịch đối với những liều chích ngừa ban đầu cho những người có khả năng
miễn dịch rất yếu. Điều này có thể là do hệ thống miễn dịch của họ không tốt trong
việc bảo vệ họ khỏi các vi-rút hoặc bệnh khác.
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không thể chích vắc-xin mRNA vì lý do y tế, hoặc
đã chích hai liều vắc-xin AstraZeneca trước đó.

Khi nào tôi có thể được chích liều bổ sung?
 
Quý vị có thể đặt hẹn chích liều bổ sung nếu đã được ba tháng hoặc lâu hơn kể từ khi
chích liều vắc-xin COVID-19 thứ hai của quý vị. 
 
Quý vị có thể kiểm tra ngày đó bằng cách xem chứng nhận chích ngừa của mình, sau
đó cộng thêm 3 tháng. Ví dụ: nếu quý vị đã chích liều thứ hai vào ngày 23 tháng 11,
quý vị sẽ đủ điều kiện để chích liều bổ sung vào ngày 23 tháng 2.
 
Cách chích ngừa liều bổ sung
 

Quý vị có thể chích liều bổ sung COVID-19 từ các trung tâm tiêm chủng lớn 
ở Melbourne, bác sĩ gia đình (GP) hoặc dược sĩ có tham gia. Một trong những
phòng khám này là phòng khám StarHealth tại Tòa thị chính Prahran.
 

Quý vị có thể gọi 1800 675 398 để đặt hẹn chích liều bổ sung hoặc để hỏi nơi
quý vị có thể đến mà không cần đặt hẹn trước.
 
Tôi sẽ được chích vắc-xin nào cho liều bổ sung?
 
Hầu hết mọi người sẽ được chích vắc-xin Pfizer cho liều bổ sung. Quý vị có thể được
chích liều bổ sung Pfizer một cách an toàn bất kể quý vị đã được chích loại vắc-xin
COVID-19 nào cho các liều ban đầu.
 
Vắc-xin AstraZeneca có thể được sử dụng như một liều bổ sung nếu quý vị:

 
Nếu quý vị không chắc liều vắc-xin bổ sung nào mình đủ điều kiện chích, hãy nói
chuyện với bác sĩ gia đình.
Các tác dụng phụ nhẹ thường gặp sau khi chích liều bổ sung cũng tương tự như các
tác dụng phụ sau khi chích hai liều đầu tiên.
 
Liều bổ sung của tôi có hiển thị trên chứng nhận chích ngừa của tôi không?
 
Chứng nhận chích ngừa kỹ thuật số của quý vị sẽ được cập nhật mỗi khi quý vị chích
mỗi liều vắc-xin. Điều này bao gồm liều thứ ba nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch
nghiêm trọng, hoặc liều bổ sung của quý vị.
Nếu quý vị cần một bản in giấy mới của chứng nhận, quý vị có thể yêu cầu một bản in
tại văn phòng Medicare của mình, hoặc bác sĩ gia đình hay nhà thuốc cũng có thể giúp
quý vị.
 
Liều bổ sung cũng sẽ xuất hiện trên Hồ sơ Tiêm chủng tại Úc của quý vị.
 



Liều bổ sung có bắt buộc không?
 
Không. Quý vị không cần phải chích liều bổ sung, nhưng quý vị được khuyến khích
nên chích nó để giúp duy trì khả năng miễn dịch cao chống lại COVID-19.
 
Tôi có phải nói với chủ lao động của mình nếu tôi có chích liều bổ sung không?
 
Không. Hiện tại, quý vị không cần phải khai báo liều bổ sung hoặc liều thứ ba cho
người sử dụng lao động trong các ngành công nghiệp bắt buộc phải tiêm vắc-xin
chống lại COVID-19.
 
Tôi cần thêm thông tin.
 
Một nguồn thông tin đầy đủ nhất về liều bổ sung và vắc-xin thuộc bất kỳ loại nào là từ
bác sĩ gia đình hoặc dược sĩ địa phương của quý vị.
 
Quý vị có thể biết thêm thông tin về liều bổ sung ngừa COVID-19 bằng cách gọi 
1800 675 398 hoặc truy cập trang mạng này: https://www.health.gov.au/initiatives-
and-programs/covid-19-vaccines/getting-your-vaccination/booster-doses 


