
Các loại Vắc-xin

Khuyến nghị về liều tăng cường mới cho năm 2023

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm liều vắc-xin COVID-19 cuối cùng từ 6 tháng trở lên hoặc đã
được xác nhận bị nhiễm COVID-19 (tùy theo trường hợp nào gần đây nhất), thì hiện tại quý vị có
thể tiêm liều vắc-xin tăng cường COVID-19 2023, bất kể số liều vắc-xin COVID-19 mà quý vị đã tiêm
trước đó.

Tất cả người lớn từ 65 tuổi trở lên
Người lớn từ 18-64 tuổi mắc bệnh lý làm tăng nguy cơ bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng hoặc bị 
khuyết tật kèm các nhu cầu sức khỏe đáng kể/phức tạp.

ATAGI* khuyến nghị các nhóm sau đây nên tiêm liều tăng cường năm 2023:

Để biết thêm thông tin, hãy đọc 
lời khuyên về liều tăng cường năm 

2023 của ATAGI bên dưới:

COVID-19 vẫn chưa biến mất. Trên thực tế, vi-rút tiếp tục thay đổi với các biến thể COVID-19 mới 
xuất hiện và lây nhiễm cho mọi người. Nhưng điều không thay đổi là tiêm chủng vẫn là cách tốt 
nhất để bảo vệ sức khỏe và thể trạng của quý vị khỏi ảnh hưởng của COVID-19. 
Đó là lý do tại sao hiện nay có một số hướng dẫn và khuyến nghị mới cho việc tiêm chủng.

Liều tăng cường COVID-19 năm 2023

Tất cả các loại vắc-xin COVID-19 hiện có đều có thể được sử dụng cho liều tăng cường vào năm 2023,
tuy nhiên vẫn ưu tiên loại vắc-xin tăng cường mRNA hóa trị hai. Điều này là do các loại vắc-xin này đã
được phát triển đặc biệt cho các chủng Omicron, mà nó tiếp tục là chủng COVID-19 phổ biến nhất. 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc về việc chọn loại vắc-xin COVID-19 nào, hãy nói chuyện với bác sĩ để tìm
ra loại vắc-xin COVID-19 nào có thể là tốt nhất cho quý vị.

Tìm chúng tôi trên:
Để biết thêm thông tin, 
hãy gửi email cho chúng tôi qua 
engagement.nephu@austin.org.au

*Nhóm Tư vấn Kỹ thuật về Chủng ngừa của
Úc (ATAGI) 

** Suy giảm miễn dịch là tình trạng hệ thống
miễn dịch của một người bị suy yếu và ít có
khả năng chống lại sự lây nhiễm và bệnh tật
do nhiều yếu tố bao gồm tuổi già, ung thư và
sử dụng thuốc ức chế miễn dịch

Nếu quý vị đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, 
quý vị có thể đủ điều kiện được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút 
để giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và phải nhập viện. 
Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng** và có nguy cơ 
nhiễm COVID-19, quý vị cũng có thể đủ điều kiện để được điều trị 
tiền phơi nhiễm COVID-19.

ĐIỀU TRỊ KHÁNG VI-RÚT CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ 
NGUY CƠ

Thuốc kháng vi-rút là thuốc giúp ngăn chặn vi-rút lây nhiễm sang các 
tế bào khỏe mạnh hoặc nhân lên trong cơ thể. Điều này có nghĩa là 
chúng có thể làm giảm các triệu chứng lây nhiễm của quý vị và rút 
ngắn thời gian bệnh của quý vị. Khi giảm mức độ nghiêm trọng của 
bệnh, thì quý vị ít có khả năng phải nhập viện, gặp các vấn đề về hô 
hấp, cần thở oxy hoặc điều trị chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong vì 
COVID-19.

Các phương pháp điều trị COVID-19 bằng thuốc kháng vi-rút có dạng 
viên nén (cần phải nuốt) hoặc có thể được tiêm tĩnh mạch (trực tiếp 
vào máu). Chúng nên được thực hiện càng sớm càng tốt, thường là 
trong vòng năm ngày kể từ khi quý vị khởi phát các triệu chứng.

Trao đổi với bác sĩ để chuẩn bị kế hoạch điều trị bằng thuốc kháng 
vi-rút nào là tốt nhất cho quý vị nếu quý vị bị nhiễm COVID-19.

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống không được khuyến nghị tiêm liều tăng cường. 

Các nhóm được loại trừ là trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-17 tuổi mắc các bệnh lý làm tăng nguy cơ bị 
nhiễm COVID-19 nghiêm trọng hoặc bị khuyết tật kèm các nhu cầu sức khỏe đáng kể/phức tạp.
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