
 

Chủng ngừa COVID-19 
Bạn không cần bằng chứng chủng ngừa mới được sử dụng/tham gia các cơ sở kinh doanh, sự kiện hoặc 
dịch vụ ở B.C. Bạn có thể cần bằng chứng chủng ngừa để đi ra nước ngoài. Tìm hiểu thêm bằng cách truy 
cập: Chính quyền BC: Bằng chứng Chủng ngừa.  
Để biết thêm thông tin về các loại vắc-xin ngừa COVID-19, vui lòng xem các trang sau: 

 Các loại vắc-xin mRNA ngừa COVID-19 (HealthLinkBC file #124a) 

 Các loại Vắc-xin Véc-tơ Vi-rút  ngừa COVID-19 (HealthLinkBC file #124b) 

 Vắc-xin Tiểu Đơn vị Protein ngừa COVID-19 (HealthLinkBC file #124c) 

Nhận Vắc-xin  

Chính quyền BC: Kế hoạch Chủng ngừa COVID-19 được thiết kế để cứu mạng người và ngăn chặn sự lây 
lan của COVID-19. Giai đoạn tiếp theo của kế hoạch này tập trung vào sự bảo vệ bền vững cho tất cả mọi 
người. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả việc nhận liều vắc-xin đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba, hãy xem: 

 Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Nhận Vắc-xin  

 Chính quyền BC: Nhận vắc-xin, chủng ngừa và điều trị COVID-19 

 Chính quyền BC: Cách nhận vắc-xin ngừa COVID-19  

Để biết thông tin cập nhật, bao gồm thông tin về việc có bắt buộc phải có lịch hẹn hay có thể đến mà 

không cần đặt hẹn, vui lòng truy cập Chính quyền BC: Cách nhận vắc-xin ngừa COVID-19  để tìm các 

điểm chủng ngừa COVID-19 trong khu vực thuộc cơ quan y tế của bạn. 

Các Liều Nhắc lại 

Các liều nhắc lại giúp kéo dài khả năng bảo vệ của bạn chống lại các hậu quả nghiêm trọng của COVID-

19. 

Để được bảo vệ đầy đủ, tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên cần các liều nhắc lại liên tục. Lời mời được gửi 

trên cơ sở cuốn chiếu, 6 tháng sau liều cuối cùng của bạn. Đối với hầu hết mọi người, tốt nhất nên nhận 

một liều nhắc lại trong các thời gian có nguy cơ cao hơn. 

Các lời mời nhận liều nhắc lại vào mùa thu sẽ được đưa ra ngay bây giờ, bắt đầu từ những người có 

nguy cơ cao nhất từ COVID-19: 

 Người lớn tuổi 

 Người bản địa 

 Những người cực kỳ dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng 

 Nhân viên chăm sóc sức khỏe 

Để biết thêm thông tin về việc nhận các liều nhắc lại ngừa COVID-19, bao gồm liều nhắc lại vào mùa thu, 

hãy xem: 

 Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Nhận Vắc-xin  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/vn/proof
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124a-V_1.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124b-V.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124c-V.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/vn/immunization
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/vn/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/vn/register
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine#second


 Chính quyền BC: Nhận một liều nhắc lại 

Trẻ em, Học sinh và Chủng ngừa COVID-19 

Để biết thông tin về chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em và thanh niên, hãy xem: Trung tâm Kiểm soát Dịch 

bệnh BC: Trẻ em và Chủng ngừa COVID-19 and Chính quyền BC: Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 dành 

cho trẻ em. 

Theo Đạo luật Trẻ em (Infants Act), trẻ em có thể đồng ý nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn 

như chủng ngừa. 

Tuổi từ 6 tháng đến 4 tuổi 

Để biết thông tin về chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi, hãy xem: 

 ImmunizeBC: Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 (trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi) 

 ImmunizeBC: Câu hỏi thường gặp (FAQ) về vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi 

Tuổi từ 5 đến 11 tuổi 

Để biết thông tin về chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, hãy xem: 

 ImmunizeBC: Thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi 

 ImmunizeBC: Câu hỏi thường gặp (FAQ) về vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi 

Tuổi từ 12 đến 17 tuổi 

Để biết thông tin về chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, hãy xem: 

 ImmunizeBC: Thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi 

 ImmunizeBC: Câu hỏi thường gặp (FAQ) về vắc-xin ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 12 đến 

17 tuổi 

Sinh viên đến BC 

Để biết thông tin, hãy xem: 

 Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Đã chủng ngừa bên ngoài B.C. hoặc Canada 

 Chính quyền BC: Bằng chứng chủng ngừa 

Sau khi Chủng ngừa  

Để biết thêm thông tin về những gì sẽ xảy ra sau khi chủng ngừa và cần theo dõi để phát hiện điều gì, 

hãy xem Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Chăm sóc Sau khi Chủng ngừa 

Những Cân nhắc về Vắc-xin  

Có rất ít lý do khiến một người không nên nhận vắc-xin ngừa COVID-19. Để biết thêm thông tin về vắc-

xin ngừa COVID-19 cho những người có những lo ngại cụ thể về sức khỏe, bao gồm dị ứng, mang thai và 

cho con bú, hãy xem Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Những Cân nhắc về Vắc-xin 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/vn/booster
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/vn/children
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/vn/children
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile119-V.pdf
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-5-11-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=384
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-youth-12-17-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/vn/proof
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev


Để biết thêm về các chủ đề của các HealthLinkBC File, hãy truy cập www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 
hoặc đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương bạn. Để có thông tin và lời khuyên y khoa không khẩn cấp 
tại B.C., hãy truy cập www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số 8-1-1 (miễn phí). Để có sự giúp đỡ cho người 
điếc và lãng tai, xin gọi số 7-1-1. Có các dịch vụ dịch thuật cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu. 

Tính an toàn của Vắc-xin 

Để biết thêm thông tin về quy trình phê duyệt vắc xin và tính an toàn, vui lòng xem: 

 Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Tính An toàn của Vắc-xin 

 Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Phê duyệt & Phát triển Vắc-xin 

Tính hiệu quả của Vắc-xin  

Để biết thêm thông tin về tính hiệu quả của vắc-xin, hãy xem:  

 Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Đo lường Tác động và Mức phủ của Chủng ngừa 

Những Thắc mắc về Vắc-xin  

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về các loại vắc-xin ngừa COVID-19, hãy xem:  

 ImmunizeBC: Câu hỏi thường gặp về COVID-19 

 Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Vắc-xin ngừa COVID-19  

 

 

Cập nhật gần nhất: Ngày 28 tháng 9 năm 2022  

Thông tin được cung cấp trong Bản tin Sức khỏe về Chủng ngừa COVID-19 đã được chỉnh sửa từ các 

trang web của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Vắc-xin ngừa COVID-19, ImmunizeBC: Những Câu hỏi 

Thường gặp về Vắc-xin ngừa COVID-19, Chính quyền BC: Cách nhận vắc-xin ngừa COVID-19, Trung tâm 

Kiểm soát Dịch bệnh BC: Những Cân nhắc về Vắc-xin, và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC: Nhận Vắc-

xin, được truy cập vào tháng 9 năm 2022.  

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-safety
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-approvals-development
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=382
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine

