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Alberta mở rộng tiêu chuẩn đủ điều kiện 
chích vắc-xin phòng bệnh đậu mùa khỉ 

28 tháng Bảy, 2022 Báo chí thắc mắc 

Bắt đầu từ ngày 28 tháng Bảy, người dân Alberta 18 
tuổi trở lên tự xác định mình đủ điều kiện để chích vắc-
xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ trước khi có sự tiếp xúc với 
bệnh, có thể chích ngừa. 

Imvamune (vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa và đậu mùa khỉ) đã được cho phép tại 

Canada dành cho những người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và được xác định có 

nhiều rủi ro tiếp xúc với vi rút. Alberta đã cung cấp thuốc chủng ngừa Imvamune 

cho những người tiếp xúc gần với một ca bệnh được xác nhận mắc bệnh đậu mùa 

khỉ sau khi đã tiếp xúc kể từ ngày 7 tháng Sáu. Để giúp chận đứng sự lây lan của vi 

rút, Alberta đang mở rộng tiêu chuẩn đủ điều kiện chích vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa 

khỉ để bao gồm sự ngăn ngừa được nhắm đến cho dân chúng Alberta, trước khi họ 

có nhiều rủi ro hơn để tiếp xúc với bệnh đậu mùa khỉ. 

Có thể làm hẹn chích ngừa bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu từ ngày 28 tháng Bảy, và việc 

chích ngừa sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng Bảy. 

Số cung vắc-xin có hạn vào thời điểm này. Vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ sẽ có 

cho những cá nhân đủ điều kiện, bắt đầu tại Edmonton và Calgary, nơi tất cả các ca 

bệnh cho tới nay đã được xác nhận hiện diện. Khi vắc-xin có sẵn thêm trong những 

tuần kế tiếp, việc đủ tiêu chuẩn để chích ngừa sẽ được mở rộng đến các trung tâm 

khác trên toàn Alberta. 

Tiêu chuẩn đủ điều kiện tiêm vắc-xin 

Bắt đầu từ ngày 28 tháng Bảy, cư dân Alberta từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện chích 

vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ sẽ bao gồm: 

• Người chuyển giới, người hợp giới và thổ dân đồng tính, những người tự 

nhận dạng mình thuộc thành phần đồng tính luyến ái nam, đồng tính luyến 
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ái nữ và nam có quan hệ tình dục với nam (gbMSM) và hội đủ ít nhất một 

trong các điều kiện sau đây:  

o Gần đây (trong sáu tháng vừa qua) đã được chẩn đoán mắc một 

bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. 

o Đang dự tính, hay trong 90 ngày vừa qua, có quan hệ tình dục ngoài 

mối quan hệ đồng thuận với chỉ một người. 

o Trong 90 ngày vừa qua đã đến, hay hoạch định để đến những nơi 

tiếp xúc tình dục (ví dụ như các nhà tắm tập thể, các câu lạc bộ tình 

dục), hay những người làm việc/thiện nguyện tại các cơ sở này. 

• Bất cứ sự tiếp xúc tình dục nào với những người được mô tả bên trên. 

• Nhân viên và thiện nguyện viên làm việc tại một địa điểm xã hội hay cơ sở 

hay tại một sự kiện nơi có thể diễn ra các hoạt động tình dục giữa nam với 

nam (những người được mô tả bên trên). 

Bảo vệ chống lại vi rut bệnh đậu mùa khỉ 

Những ca tiếp xúc gần với những người bị nghi hay được xác nhận mắc bệnh đậu 

mùa khỉ được khuyến cáo tự theo dõi trong 21 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng của 

họ. Nếu có các triệu chứng, họ phải tự cách ly, nhờ chăm sóc và làm xét nghiệm. 

Đăng ký cuộc hẹn chích ngừa 

Do vắc-xin chỉ có hạn chế, bất cứ ai đủ điều kiện lúc này và muốn chích vắc-xin 

ngừa bệnh đậu mùa khỉ phải gọi Health Link ở số 1-866-301-2668 để duyệt lại việc 

đủ điều kiện của họ và làm cuộc hẹn chích ngừa. 

Để biết thêm thông tin về bệnh đậu mùa khỉ, truy cập alberta.ca/monkeypox. 

Thông tin có liên hệ 

• Vi rút bệnh đậu mùa khỉ 

 

Báo chí thắc mắc 

Mark Feldbusch  
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780-915-7722 
Thư ký báo chí, Bộ Y Tế Alberta 

 

 
Xem thông báo này trực tuyến 
Ban truyền thông Chính phủ Alberta 
Liên lạc chính phủ  
Hủy đăng ký  
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