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Mở rộng các lựa chọn liều tăng cường COVID-19 cho người trên 18 tuổi 
Expanding COVID-19 booster choices for those 18+  
 
Ngày 19 Tháng Bảy 2022 

Việc mở rộng sự sẵn có của liều vắc-xin COVID-19 tăng cường thứ hai sẽ cung cấp 
cho người dân Alberta nhiều lựa chọn hơn trong việc tăng cường khả năng bảo vệ 
của họ chống lại COVID-19 dựa trên các yếu tố nguy cơ cá nhân của họ. 

Người dân Alberta có thể dự kiến thấy được các giai đoạn gia tăng lây truyền COVID-19 trong suốt mùa hè 

và vào mùa thu và mùa đông, cùng với các bệnh đường hô hấp khác như cúm.  

Biến thể Omicron BA.5 là chủng phổ biến nhất ở Alberta ngay lúc này. Dữ liệu cho thấy rằng biến thể này dễ 

lây truyền hơn nhưng không cho thấy nguy cơ gia tăng các kết cục nghiêm trọng. Việc mở rộng sự sẵn có 

của các liều COVID-19 tăng cường thứ hai sẽ mang lại cho những người Alberta có nguy cơ mắc bệnh 

nhiều lựa chọn hơn về việc tăng cường khả năng bảo vệ của họ trong giai đoạn gia tăng lây truyền cộng 

đồng này.  

Bắt đầu từ ngày 20 tháng Bảy, những người Alberta từ 18 tuổi trở lên có thể chọn đặt lịch hẹn cho liều tăng 

cường thứ hai của vắc-xin mRNA từ năm tháng trở lên sau khi nhận được liều tăng cường thứ nhất của họ. 

Liều này có lợi nhất cho những người có nguy cơ cao bị các kết cục nghiêm trọng.    

Đặt lịch cho liều tăng cường thứ hai 

Bắt đầu từ ngày 20 tháng Bảy, những người Alberta từ 18 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn cho liều tăng 

cường thứ hai năm tháng sau khi nhận liều cuối cùng của họ. Đặt hẹn trực tuyến bằng cách sử dụng hệ 

thống đặt hẹn booking system vắc xin của Alberta hoặc gọi 811. Một số hiệu thuốc sẽ chấp nhận các cuộc 

hẹn vãng lai. 

Cũng nên đợi ít nhất ba tháng sau khi nhiễm COVID-19 trước khi tiêm một liều tăng cường.   

Liều tăng cường Janssen 

Những người Alberta đã nhận được một liều Janssen ít nhất hai tháng trước đây giờ hội đủ điều kiện để 

nhận một liều tăng cường. Do nguồn cung hạn chế, các cuộc hẹn chỉ có thể đặt bằng cách gọi 811. 

Hãy đến alberta.ca/vaccine để biết thêm chi tiết về những loạt tiêm chính và các liều tăng cường. 

Thông tin liên quan 

https://bookvaccine.alberta.ca/vaccine/s/
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx


Classification: Public 
 

• Hồ sơ và vắc xin COVID-19 COVID-19 vaccines and records 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.alberta.ca/recovery

