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Vắc-xin: Ai hội đủ điều kiện?
►

►

►

Có hàng trăm địa điểm mà bất kỳ ai từ 5 tuổi trở lên đều có thể đến để tiêm
vắc-xin, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân, các
cơ sở tạm thời do Thành Phố điều hành, hiệu thuốc, phòng khám, bệnh viện,
tổ chức dịch vụ cộng đồng và các sự kiện tiêm vắc-xin mở rộng.
►

https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/
sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/

►

Bạn không cần ID hay bảo hiểm y tế

Bây giờ, những người từ 5 tuổi trở lên đều có thể tiêm vắc-xin.
•

Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có thể tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech dành cho trẻ
em. Phụ huynh hoặc người giám hộ phải có mặt.

•

Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi có thể tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech.

•

Mọi người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech, vắc-xin
Moderna hoặc vắc-xin Johnson & Johnson một liều.

Bạn cũng có thể tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc tiêm mũi tăng cường tại nhà.
Chương trình này dành cho:
•

Những người không thể ra khỏi nhà.

•

Những người bị khuyết tật hoặc có vấn đề về sức khỏe khiến họ không
thể rời khỏi nhà để đi tiêm vắc-xin.

•

Bất kỳ ai gặp khó khăn trong việc đi tiêm vắc-xin, kể cả những người có
vấn đề về đi lại và lịch trình.

►

Để yêu cầu lịch hẹn tiêm vắc-xin tại nhà, hãy điền vào biểu mẫu trực
tuyến từ đường liên kết trên https://www.phila.gov/services/mentalphysical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
hoặc gọi 215-685-5488

Vắc-xin: Hiệu quả là gì?
►

Mọi người vẫn được coi là đã tiêm vắc-xin đầy đủ sau khi đã qua hai tuần kể từ khi tiêm
mũi thứ hai trong loạt vắc-xin hai mũi, chẳng hạn như vắc-xin Pfizer-BioNTech hoặc
Moderna, hoặc hai tuần sau khi tiêm vắc-xin một liều, chẳng hạn như vắc-xin
J&J/Janssen.

NHƯNG
►

Tiêm vắc-xin đầy đủ không giống như “được bảo vệ tối ưu”. Để được bảo vệ tối ưu,
một người cần được tiêm mũi tăng cường khi và nếu hội đủ điều kiện.

►

Hiệu quả có nghĩa là người nhận vắc-xin không bị ốm và ít phải nhập viện hoặc tử vong.
►

Phần lớn những người đã nhập viện hoặc tử vong đều không được tiêm vắc-xin.

►

Theo thông tin cập nhật mới từ CDC, những người Mỹ đã được tiêm mũi vắc-xin
COVID-19 tăng cường ít có nguy cơ tử vong do vi-rút corona hơn 97 lần so với những
người không được tiêm vắc-xin.

►

Ngoài ra, những người Mỹ được tiêm vắc-xin đầy đủ - nghĩa là những người đã tiêm hai
mũi, nhưng chưa tiêm mũi tăng cường - ít có nguy cơ tử vong do COVID-19 hơn 14 lần so
với những người không được tiêm vắc-xin.

Vắc-xin: Mũi tăng cường gia tăng khả
năng miễn dịch
Kháng thể trong cơ thể sau khi tiêm vắc-xin đầy
đủ, sau đó là mũi tiêm tăng cường

Kháng thể

Thậm chí phản ứng mạnh hơn

Kháng thể ở trên ngưỡng

Ngưỡng miễn dịch bảo vệ
Mũi
đầu tiên

Mũi thứ
hai

Mũi tăng
cường

Vắc-xin:
Mũi tăng cường

►

Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đều có thể tiêm mũi
tăng cường 5 tháng sau khi họ hoàn thành loạt
vắc-xin COVID chính của mình (2 tháng sau
khi tiêm vắc-xin J&J).

►

Những người từ 12 đến 17 tuổi có thể tiêm
mũi tăng cường Pfizer-BioNTech.

►

Những người từ 18 tuổi trở lên có thể chọn bất
kỳ loại vắc-xin nào cho mũi tăng cường.

►

Bất kỳ ai bị ức chế miễn dịch nghiêm trọng
(cấy ghép nội tạng, điều trị ung thư) nên tiêm
mũi thứ 3 và sau đó, tiêm mũi tăng cường.

►

Để tiêm mũi tăng cường, bạn sẽ cần xuất trình
thẻ tiêm vắc-xin hoặc ảnh chụp thẻ tiêm
vắc-xin của bạn.

►

Nếu bị mất thẻ, bạn có thể yêu cầu thẻ thay
thế bằng cách điền vào biểu mẫu yêu cầu thay
thế tại bit.ly/philavaxrecordrequest hoặc qua
email covidphila.gov hay bằng cách gọi đến
số 215-685-5488.

Cư Dân Philadelphia Đã Được Tiêm Vắc-xin Đầy Đủ
(tính đến ngày 4/2/2022)
Cư Dân Đã Được Tiêm Vắc-xin Đầy Đủ
Tổng

Phần trăm 12 tuổi trở lên

Phần trăm 18 tuổi trở lên

Những dữ liệu này là từ các cơ quan quản lý vắc-xin được các nhà cung cấp, Sở Y Tế Pennsylvania và chính phủ liên bang báo cáo cho Bộ Y Tế. Dữ liệu không bao gồm
vắc-xin tiêm cho cư dân Philadelphia tại những tiểu bang khác. Các hình ảnh trực quan dưới đây sử dụng dữ liệu từ vắc-xin được tiêm ở Philadelphia và Pennsylvania,
đồng thời sử dụng ước tính dân số từ Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ. Tất cả các tỷ lệ phần trăm được giới hạn ở mức 95% để tính đến ước tính của Điều Tra Dân Số.

Tỷ Lệ và Phần Trăm Dân Số Đã Tiêm Vắc-xin Đầy Đủ
Độ Tuổi và Chủng Tộc theo Tuần

% Dân Số

Tỷ Lệ theo Mã ZIP (12+)

Người Mỹ gốc Phi

Độ Tuổi theo Tuần

Người châu Á

Người gốc Tây Ban Nha

Chủng Tộc theo Tuần (12+)

Tỷ lệ trên 10,000

Người da trắng

Giới Tính theo Tuần (12+)
Nữ

% Dân Số

Nam

* https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/data/vaccine/

Cư Dân Philadelphia Đã Tiêm Mũi Tăng Cường
(tính đến ngày 4/2/2022)
Cư Dân Đã Tiêm Mũi Tăng Cường
Tổng

Phần trăm 18 tuổi trở lên

Những dữ liệu này là từ các cơ quan quản lý vắc-xin được các nhà cung cấp, Sở Y Tế Pennsylvania và chính phủ liên bang báo cáo cho Bộ Y Tế. Dữ liệu không bao
gồm vắc-xin tiêm cho cư dân Philadelphia tại những tiểu bang khác. Các hình ảnh trực quan dưới đây sử dụng dữ liệu từ vắc-xin được tiêm ở Philadelphia và
Pennsylvania, đồng thời sử dụng ước tính dân số từ Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ. Tất cả các tỷ lệ phần trăm được giới hạn ở mức 95% để tính đến ước tính của
Điều Tra Dân Số.

Tỷ Lệ và Phần Trăm Dân Số Đã Tiêm Mũi Tăng Cường
Độ Tuổi và Chủng Tộc theo Tuần

% Dân Số

Tỷ Lệ theo Mã ZIP (18+)

Người Mỹ gốc Phi

Độ Tuổi theo Tuần

Người châu Á

Người gốc Tây Ban Nha

Chủng Tộc theo Tuần (18+)

Người da trắng

Giới Tính theo Tuần (18+)

Tỷ lệ trên 10,000
% Dân Số

Nữ
Nam

Vắc-xin COVID-19 dành cho Trẻ Em (Từ 5-11 Tuổi)
(tính đến ngày 4/2/2022)
Vắc-xin COVID-19 dành cho Trẻ Em (Từ 5-11 Tuổi)
Tổng Số Mũi
Cư Dân

Cư Dân Đã Tiêm Ít Nhất Một Mũi
Đã Tiêm Ít Nhất Một Mũi

Chủng Tộc

% Đã Tiêm Ít Nhất Một Mũi
(Từ 5-11 Tuổi)

Đã Tiêm Ít Nhất
Một Mũi
Người Mỹ gốc Phi

Không phải Cư Dân

Người châu Á

Tổng Số

Người gốc Tây Ban
Nha
Người da trắng

% Dân Số Từ
5-11 Tuổi

Xét nghiệm
►

Các xét nghiệm nhanh tại nhà được thực
hiện khi bạn dễ lây nhiễm nhất
►

Nếu bạn chuẩn bị tụ họp với gia đình
và bạn bè, hãy xét nghiệm ngay trước
đó, càng gần buổi tụ họp càng tốt.

►

Nếu bạn đã tiếp xúc gần với người mắc
COVID-19 (ở trong khoảng cách dưới 6
feet với người mắc COVID-19 trong tổng
15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24
giờ), và bạn không có triệu chứng, hãy đợi
3-5 ngày để xét nghiệm.

►

Nếu bạn có triệu chứng, hãy coi như bạn
đã mắc COVID-19. Bạn có thể xác nhận
bằng xét nghiệm PCR được thực hiện tại
cơ sở xét nghiệm, nhưng bạn nên coi mình
là người có thể lây truyền vi-rút cho đến khi
biết chắc chắn.

Nếu Bạn Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính với COVID-19 (Cách Ly)
Tất cả mọi người, bất kể tình trạng tiêm vắc-xin.

● Hãy ở nhà trong 5 ngày.
● Nếu bạn không có triệu chứng hoặc các triệu chứng
thuyên giảm sau 5 ngày, bạn có thể rời khỏi nhà.
● Tiếp tục đeo khẩu trang khi ở gần những người khác
trong 5 ngày nữa.
Nếu bạn bị sốt, hãy tiếp tục ở nhà cho đến khi hết sốt.

Nếu Bạn Tiếp Xúc với Người Mắc COVID-19 (Cách Ly Kiểm Dịch)
Nếu bạn:
Đã tiêm mũi tăng cường
HOẶC
Đã hoàn thành loạt vắc-xin Pfizer hoặc Moderna chính
trong vòng 6 tháng qua
HOẶC
Đã hoàn thành loạt vắc-xin J&J chính trong vòng
2 tháng qua

● Đeo khẩu trang khi ở gần những người khác trong
10 ngày.
● Xét nghiệm vào ngày thứ 5, nếu có thể.
Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng, hãy thực hiện xét
nghiệm và ở nhà.

Phương Pháp Điều Trị
cho Omicron
► Tất cả các phương pháp điều trị phải được

bắt đầu trong vòng vài ngày kể từ khi bắt
đầu xuất hiện các triệu chứng và dành cho
những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng.

► Mỗi phương pháp điều trị đều có những ưu

điểm và khuyết điểm tùy thuộc vào tiền sử
bệnh của bệnh nhân.

► Thuốc chống vi-rút dạng uống:
► Pfizer: Paxlovid dành cho bệnh nhân từ

12 tuổi trở lên

► Merck: Molnupiravir dành cho bệnh

nhân từ 18 tuổi trở lên (ít hiệu quả hơn)

► Tiêm tĩnh mạch:

► GSK: Sotrovimab

Xếp Hạng Khẩu Trang

Khẩu Trang Vải

Khẩu Trang
Phẫu Thuật

Khẩu Trang
KN95

Khẩu Trang
N95

Khẩu Trang
Những người cho biết rằng họ luôn đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong
nhà ít có khả năng có kết quả dương tính với COVID-19 hơn những người không
đeo khẩu trang*
ĐEO KHẨU TRANG LÀM GIẢM KHẢ NĂNG CÓ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH
Trong 534 người tham gia cho biết có đeo khẩu trang loại†

KHÔNG ĐEO
KHẨU TRANG

KHẨU TRANG VẢI‡

KHẨU TRANG
PHẪU THUẬT

KHẨU TRANG PHÒNG ĐỘC
(N95/KN95)

Giảm
Giảm

Giảm

Nghiên cứu kiểm soát ca bệnh tương xứng, 1,828 người, từ ngày
10 tháng 2 - ngày 1 tháng 12 năm 2021
† So sánh những người có đặc điểm tương tự (ví dụ: tiêm vắc-xin)
‡ Không có ý nghĩa thống kê
*

Số Ca Mắc COVID theo Chủng Tộc
(tính đến ngày 4/2/2022)
Người Mỹ gốc Phi
Người gốc Tây Ban Nha

nhận dạng chủng tộc
số
84007
Người da trắng
KHÁC
10520
Người châu Phi
11
Người dân Đảo Thái Bình
192
Dương
Người Mỹ bản địa
314
Không biết
620
Người châu Á
14659
Người gốc Tây Ban Nha 47443
Người Mỹ gốc Phi
119077

Người châu Á
Không biết
Người Mỹ bản địa
Người dân Đảo Thái
Bình Dương
Người châu Phi
KHÁC
Người da trắng

* https://www.opendataphilly.org/

Số Ca Nhập Viện theo Chủng Tộc
(tính đến ngày 4/2/2022)
Người da trắng

Người Mỹ gốc Phi

Người châu Á

Người gốc Tây
Ban Nha

nhận dạng_chủng tộc
số
Người gốc Tây Ban Nha 47443
Người châu Á
13797
Người Mỹ gốc Phi
119623
Người da trắng
84007

Số Ca Tử Vong theo Chủng Tộc
(tính đến ngày 4/2/2022)
Người da trắng
Người gốc Tây
Ban Nha
Khác
Người Mỹ gốc Phi
Không biết
Người châu Á
Người Mỹ bản địa

nhận dạng_chủng tộc
Người Mỹ bản địa
Người châu Á
Không biết
Người Mỹ gốc Phi
Khác
Người gốc Tây Ban Nha
Người da trắng

số
5
197
15
2184
129
521
1565

Để Biết Thêm Thông Tin:
► https://www.phila.gov/programs/coronavirus-

disease-2019-covid-19/faq/

► Nếu

bạn làm mất thẻ: bit.ly/philavaxrecordrequest

► 215-685-5488
► email

covid@phila.gov

CẢM ƠN BẠN!

