
Mũi tăng cường: Đó là gì vậy?

Mũi tăng cường là một liều vắc-xin bổ sung. Nó giúp tăng cường phản
ứng miễn dịch và kéo dài thời gian bảo vệ chống lại các biến thể
COVID-19 nghiêm trọng. 

Mũi tăng cường: Nếu tôi đã tiêm 2 liều và đã bị COVID-19, tôi có cần tiêm
nhắc lại không?

Đúng. Việc đã bị nhiễm COVID-19 cung cấp một số biện pháp bảo vệ, nhưng
tiêm chủng giúp cải thiện phản ứng miễn dịch và cung cấp sự bảo vệ tốt
hơn và lâu dài hơn.

Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Tiêm chủng khuyến cáo rằng bạn nên tiêm nhắc
lại 3 tháng sau khi nhiễm COVID-19 hoặc ít nhất 6 tháng sau liều cuối cùng.
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Muốn tìm hiểu thêm?
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Nội dung này không nhằm mục đích thay thế cho các khuyến cáo hay dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm dịch vụ của một chuyên gia y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ tiêu chuẩn khác nếu bạn có thắc mắc.
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khó thở hoặc hụt hơi nghiêm trọng
áp lực hoặc đau dai dẳng ở ngực
nhầm lẫn
khó thức dậy hoặc tỉnh táo
da, môi hoặc móng tay nhợt nhạt, xám hoặc xanh xám.
Nếu bạn có những triệu chứng này, hãy gọi 911.

'Các triệu chứng nghiêm trọng' của COVID-19 là gì?
Các trường hợp nghiêm trọng của COVID-19 bao gồm viêm phổi nặng, suy yếu các cơ quan và có thể tử vong.
Một số người có các triệu chứng COVID-19 nhẹ. Nhiều người không may mắn như vậy. Các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm:

Mũi tăng cường: Tại sao tôi cần tiêm mũi tăng cường?

Vắc xin giúp bảo vệ khỏi các dạng bệnh nghiêm trọng,
nhưng điều này có thể giảm theo thời gian. Mũi tăng cường
giúp duy trì và kéo dài sự bảo vệ chống lại các triệu chứng
nghiêm trọng của COVID-19.

Mũi tăng cường:  Tại sao mọi người lại nói về mũi thứ 4? Khi
nào thì mới kết thúc?

Vắc xin bảo vệ mạnh mẽ chống lại các dạng bệnh nghiêm
trọng, nhưng điều này giảm dần theo thời gian, đặc biệt là khi
các biến thể mới xuất hiện.
Đây là lý do tại sao các mũi tăng cường bổ sung có thể cần
thiết, đặc biệt là đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương, ví
dụ: người già.

Nội dung này không nhằm mục đích thay thế cho các khuyến cáo hay dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm dịch vụ của một chuyên gia y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ tiêu chuẩn khác nếu bạn có thắc mắc.
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