
Hãy tiêm Mũi 

Vắc-xin COVID-

19 Tăng cường 

Khi nào tôi có thể tiêm Mũi Vắc-
xin Tăng cường? 

Đối với những người đã được tiêm vắc-xin 
COVID-19 Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, 
những nhóm sau đây đủ điều kiện tiêm tăng 
cường sau ít nhất 6 tháng kể từ mũi đầu tiên: 

Mũi Vắc-xin COVID-19 Tăng cường 
Là Gì? 

Mũi vắc-xin COVID-19 tăng cường là liều 

vắc-xin bổ sung để tăng cường hệ thống 

miễn dịch của quý vị và cung cấp cho quý 

vị sự bảo vệ bổ sung trước COVID-19. 

• 65 tuổi trở lên 

• 18 tuổi trở lên và sống trong môi trường 

chăm sóc dài hạn 

• 18 tuổi trở lên và có bệnh nền 

• 18 tuổi trở lên và đang làm việc hoặc sống 

ở những nơi có nguy cơ cao 

Tôi có thể tiêm Mũi Vắc-xin Tăng 
cường Ở Đâu? 

Đường dây Tiêm chủng Cộng đồng giúp 

người dân Maine nhanh chóng tìm được vắc-

xin COVID-19 ở gần. 

Các mũi tiêm tăng cường được khuyến nghị 

cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên ít nhất 2 

tháng sau khi được tiêm Vắc-xin COVID-19 

J&J/Janssen. 

Hãy gọi đến: 1-888-445-4111 

Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 9:00 sa đến 17:30 ch 

Để được hỗ trợ dịch vụ dịch thuật, hãy gọi đến số 

và cho biết ngôn ngữ mong muốn của quý vị. 

Dịch vụ đưa đón có sẵn không? 

CÓ, nếu cần dịch vụ đưa đón, hãy gọi điện, 

nhắn tin hoặc gửi emaik đến MANA: 

207-387-0749 | car@mana-maine.org 

Tôi có thể tiêm trộn vắc-xin không? 

CÓ. Một số người có thể muốn tiêm loại vắc-xin mà 

họ đã được tiêm ban đầu trong khi những người 

khác có thể muốn tiêm loại vắc-xin khác. Các 

khuyến nghị của CDC hiện cho phép sử dụng kết 

hợp vắc-xin như vậy cho mũi tăng cường. HOẶC gọi đến số 1-855-608-5172 (ModivCare) 

Mũi Vắc-xin Tăng cường có miễn phí 

không? Tôi có cần bảo hiểm y tế không? 

CÓ, Mũi Vắc-xin COVID-19 Tăng cường là miễn phí. 

KHÔNG, không cần đến bảo hiểm y tế. 

Quý vị sẽ KHÔNG bị hỏi về hỏi tình trạng nhập cư 

của mình. 

Tôi có thể tiêm Mũi Vắc-xin COVID-19 Tăng 
cường và tiêm Vắc-xin Cúm cùng lúc không? 

CÓ, cả vắc-xin cúm lẫn vắc-xin COVID-19 đều có thể 

được tiêm cùng một lần đi tiêm. 
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