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Bắt đầu triển khai liều tăng cường hóa 
trị hai cho những người trên 18 tuổi 

Ngày 14 tháng 9 năm 2022 Câu hỏi từ cơ quan truyền thông 

Bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, các cuộc hẹn để nhận vắc-
xin tăng cường hóa trị hai ngừa COVID-19 có thể được 
đặt trước, và việc tiêm vắc-xin cũng bắt đầu vào ngày 
21 tháng 9. 

Sau một cuộc đánh giá khoa học kỹ lưỡng và độc lập, Bộ Y tế Canada đã phê duyệt 

vắc-xin Moderna Spikevax Hóa trị hai ngừa COVID-19 để làm một liều tăng cường 

cho những người dân Alberta đủ điều kiện từ 18 tuổi 

trở lên. 

Vắc-xin hóa trị hai ngừa COVID-19 kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh hơn và 

cung cấp thêm khả năng bảo vệ để chống lại cả Omicron và chủng vi-rút SARS-

CoV-2 gốc. 

Những người dân Alberta đã hoàn thành một loạt vắc-xin chính thì đủ điều kiện để 

nhận vắc-xin hóa trị hai. Khoảng thời gian được khuyến nghị giữa các liều là tối 

thiểu năm tháng kể từ liều gần nhất hoặc lần nhiễm bệnh trước. 

Khoảng thời gian ngắn hơn là ba tháng có thể được xem xét (ví dụ như đối với 

những người có nguy cơ cao hơn là sẽ gặp phải những hậu quả nghiêm trọng), 

nhưng khoảng thời gian dài hơn giữa các liều sẽ dẫn đến phản ứng miễn dịch tốt 

hơn để tránh bị nhiễm COVID-19 mà được cho là sẽ tồn tại trong thời gian dài hơn. 

Tính đủ điều kiện để nhận vắc-xin 
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Bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, người dân Alberta từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện để 

nhận vắc-xin hóa trị hai sẽ bao gồm: 

o Những người đã hoàn thành bất kỳ loạt vắc-xin chính nào, bao gồm cả sự kết 

hợp giữa vắc-xin AstraZeneca, Pfizer và Moderna, và có khoảng cách ít nhất 

năm tháng kể từ liều gần nhất hoặc lần nhiễm bệnh gần đây nhất. 

o Những người đã nhận được bất kỳ số liều tăng cường nào trước đó và có 

khoảng cách ít nhất năm tháng kể từ liều gần nhất hoặc lần nhiễm bệnh gần 

đây nhất. 

Vắc-xin ngừa COVID-19 hóa trị hai dự kiến sẽ được cung cấp vào cuối tháng 9/đầu 

tháng 10 cho người dân Alberta từ 12-17 tuổi. 

Ngoài ra, bắt đầu từ tuần ngày 3 tháng 10, liều tăng cường hóa trị hai sẽ được cung 

cấp cho cư dân của các cơ sở chăm sóc tập trung dành cho người cao niên, cùng 

với vắc-xin ngừa cúm. 

Đặt lịch hẹn chủng ngừa 

Vắc-xin sẽ được cung cấp tại các hiệu thuốc và phòng khám y tế cộng đồng tham 

gia chương trình, và một số địa điểm AHS nhất định. Lịch hẹn sẽ có trên Hệ thống 

Đặt lịch hẹn nhận Vắc-xin của Alberta (Alberta Vaccine Booking System) tại 

alberta.ca/vaccine hoặc bằng cách gọi cho Health Link theo số 811. Các cuộc hẹn 

cho khoảng thời gian chờ rút ngắn là ít nhất ba tháng không thể đặt trực tuyến 

được. 

Một số hiệu thuốc có thể phục vụ những người không hẹn trước (walk-in). Nếu hiệu 

thuốc tại địa phương của bạn không được liệt kê trong hệ thống đặt hẹn, hãy liên hệ 

trực tiếp với họ hoặc truy cập bluecross.ca để tìm một hiệu thuốc gần bạn. 

Những người sống trong khu đất riêng (reserve) của người First Nations có thể 

nhận các liều thông qua trạm điều dưỡng hoặc các phòng khám sức khỏe công 

cộng trong khu vực. 

Thông tin liên quan 

• Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 và thông tin về hồ sơ 

• Thông tin của AHS về việc đặt lịch hẹn nhận vắc-xin 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ab.bluecross.ca%2Fnews%2Fcovid-19-immunization-program-information.php&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7813450a45f94cc0e2fd08da96a0dcf0%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637987914892050155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oupKPlw%2BYc9BDbBcYBnSaSf3P1HvdkksRrm0WKeJS%2B4%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17295.aspx&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7813450a45f94cc0e2fd08da96a0dcf0%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637987914892050155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VN%2BXo7%2Blw%2FT9kAhetn9XLhYzvI0Gze%2B50nTjQ%2BBHgR4%3D&reserved=0

