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Mũi Chích Ngừa COVID-19 mRNA Booster Thứ Hai Hiện Được Chấp Thuận  

cho Một Vài Nhóm, Bảng Chiết Tính cho Việc Cách Ly và Cô Lập có thể Tìm Thấy 
trên Mạng OC COVID-19, Cư Dân bị Lây Nhiễm COVID-19 được Khuyến Khích Nên 

Đi Chữa Trị Tại Những Nơi Có Sẵn 
 
(Santa Ana, CA) – Vào ngày 30 tháng Ba, Cơ Quan Bài Dịch Liên Bang (CDC) đã ban hành những đề 
nghị cập nhật cho mũi chích ngừa COVID-19 booster thứ hai của Hảng Moderna (SpikeVax) và Pfizer ( 
Comirnaty) cho một số cá nhân. Mũi chích ngừa booster thứ hai sẽ có sẵn trên toàn Quận Cam, bao 
gồm các bệnh xá lưu động COVID-19 của Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam. 
 
Liều lượng của mũi chích ngừa booster thứ hai sẽ tương tự như mũi booster thứ nhất. Chỉ dẫn cập nhật 
của CDC nới rộng việc hợp lệ cho việc chích ngừa mũi booster thứ hai Moderna và Pfizer ít nhất 4 tháng 
sau khi đã chích ngừa mũi booster thứ nhất cho những cá nhân dưới đây: 
 

• Những người từ 50 tuổi trở lên 
• Những người tuổi từ 12-49 có hệ thống miễn nhiễm thường hay quá yếu 
• Những người tuổi từ 18-49 đã chích ngừa loại Janssen (Johnson & Johnson) cho những mũi đầu 

tiên và mũi booster 

Bác Sĩ Regina Chinsio-Kwong, Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận Cam phát biểu: “Mũi chích ngừa 
booster thứ hai nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ căn bệnh truyền nhiễm trầm trọng cho một số người, 
bao gồm thành phần cao niên và những người có hệ thống miễn nhiễm quá yếu. Chúng tôi khuyến 
khích bất cứ ai hợp lệ để chích ngừa mũi booster thứ hai và tất cả những mũi chích ngừa COVID-19 
được chấp thuận khác nên chích ngừa. Chích ngừa và mũi booster đã được chứng minh là an toàn và 
cung ứng sự bảo vệ chống lại sự lây nhiễm trầm trọng và phải vào bệnh viện.” 
 
Bất cứ ai hợp lệ cho các mũi chích ngừa COVID-19 được chấp thuận có thể vào trang mạng 
covidvaccinefacts.com để biết thêm chi tiết nơi có thể đến chích ngừa COVID-19. 
 
Các trường hợp lây nhiễm COVID-19 và phải vào bệnh viện tiếp tục giảm thiểu tại Quận Cam. Các dữ 
kiện tiếp tục cho thấy phần lớn những người phải vào bệnh viện vì COVID-19 là thành phần không chích 
ngừa. Muốn biết thêm chi tiết về các thông tin COVID-19 và các tài nguyên, bao gồm con số trường hợp 
lây nhiễm, chích ngừa và xét nghiệm tại Quận Cam, xin vào ochealthinfo.com/covid. 
 
Bảng Chiết Tính Cách Ly và Cô Lập vì COVID-19 
 
Cơ Quan CDC mới đây đã thiết lập Bảng Chiết Tính Cách Ly và Cô Lập COVID-19 để giúp những người 
quyết định hoặc giả họ cần cô lập, cách ly , hay thực hành các biện pháp đề phòng việc lây lan COVID-
19. Dụng cụ này hiện có sẵn trên trang mạng COVID-19 của Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam tại 
ochealthinfo.com/covid. 
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Xin ghi nhớ dụng cụ này không nhằm cho những người bị lây nhiễm COVID-19 thường hay trầm trọng 
hay những người có hệ thống miễn nhiễm quá yếu (immunocompromised) – Họ nên tham khảo với bác 
sĩ của họ khi nào chấm dứt sự cô lập hóa. 
 
Dụng cụ này cũng không áp dụng cho các trường hợp và sự gần gũi được ấn định trong một số các 
trường hợp. Phu Huynh với các con em trong các trường học từ lớp K-12 hay các chương trình săn sóc 
và giáo dục thiếu nhi (ECE) phải tham khảo với các quản trị viên chương trình cho những chỉ dẫn đặc 
biệt về cô lập và cách ly của từng trường học hay trung tâm mẫu giáo ECE. Muốn biết thông tin về sự cô 
lập và cách ly tại những nơi tụ họp có khả năng lây nhiễm cao và những nơi chăm sóc sức khỏe, liên 
quan đến chỉ dẫn của CDC về Cách Ly và Cô Lập Hóa xin nhấn vào Đây. 
 
Cập Nhật Hóa về Các Phương Thức Chữa Trị COVID-19 
 
Tiểu Bang California gần đây đã ban hành cảnh báo không còn giới hạn cung cấp những phương thức 
chữa trị COVID-19 trên toàn tiểu bang. Các bệnh nhân chữa trị bên ngoài bệnh viện với triệu chứng 
COVID-19 nhẹ cho đến mức bình thường và có nguy cơ bệnh tình gia tăng được khuyến khích tham 
khảo với bác sĩ hoặc giả họ cần được chữa trị và nơi nào họ có thể tìm đến để được chữa trị. Thêm vào 
đó, những cá nhân có hệ thống miễn nhiễm bình thường hay quá yếu và không có đủ sự miễn nhiễm từ 
sự chích ngừa COVID-19 có thể được sử dụng thuốc ngừa bệnh HIV (pre-exposure prophylaxis) với 
Evusheld. 
 
Xuyên qua Luật Lệ Xét Nghiệm và Trị Liệu cùng Nơi của Liên Bang, một vài nơi vừa Xét Nghiệm và 
đồng thời Chữa Trị có thể cung ứng việc xét nghiệm COVID-19 và chữa trị cùng địa điểm hoàn toàn 
miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết luật lệ về Xét Nghiệm và Chữa Trị Cùng Nơi, xin nhấn vào đây. 
 
Muốn biết thêm chi tiết về việc chữa trị COVID-19 của Bô Y Tế Tiểu Bang California, xin nhấn vào Đây. 
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