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Bảng thông tin về tiêm chủng COVID-19 
cho người nhiễm COVID-19 trước đó 

(Để biết thông tin mới nhất, vui lòng truy cập trang web: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq) 

 

1. Tôi chưa từng được tiêm chủng và đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19. Tôi nên 

tiêm loại vắc-xin COVID-19 nào và lịch tiêm ra sao? 

Theo Khuyến nghị Tạm thời về việc Đồng thuận mới nhất của Ủy ban Khoa học Tổng hợp 

có sự tham gia của ban cố vấn chuyên gia của Trưởng Đặc khu Hồng Kông (JSC-EAP), việc 

sắp xếp tiêm chủng cho những người đã hồi phục nhưng chưa được tiêm chủng có xem 

xét các yếu tố sau: nhóm tuổi, cho dù họ có thuộc các nhóm cụ thể của người bị suy giảm 

miễn dịch hay không, cho dù họ cư trú trong Nhà Chăm sóc Nội trú hay không và loại 

nhãn hiệu vắc-xin COVID-19 mà một người dự định được tiêm. Để biết thêm thông tin 

chi tiết về số liều cần thiết và các khoảng thời gian tương ứng, vui lòng tham khảo “Hình 

1” để biết mô tả liên quan hoặc truy cập trang web sau: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf. 

 

2. Tôi bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 hơn 14 ngày. Tôi cần phải tiêm 

lại vắc-xin không và lịch tiêm như thế nào? 

Để biết thêm thông tin chi tiết về số liều cần thiết và các khoảng thời gian tương ứng, vui 

lòng tham khảo “Hình 2” để biết mô tả liên quan hoặc truy cập trang web sau: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf. Hồ sơ tiêm chủng sẽ thể 

hiện các liều vắc-xin được nhận trước và sau khi nhiễm COVID-19. 

 
 

3. Tôi bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 chưa đầy 14 ngày. Tôi có cần 

tiêm lại vắc-xin một lần nữa không và lịch tiêm như thế nào? 

Nhìn chung, những người đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 sẽ cần ít hơn một liều so 

với cộng đồng chung. Để tối đa hóa hiệu quả của vắc xin và tăng cường đáp ứng miễn 

dịch sau khi tiêm chủng, cần có khoảng thời gian tối thiểu là 14 ngày giữa một liều và một 

đợt nhiễm COVID-19. Nếu một cá nhân bị nhiễm COVID-19 và được xét nhiệm dương tính 

lần đầu tiên trong vòng 14 ngày sau khi tiêm vắc-xin, họ không nên tiêm ít hơn một liều 

vắc-xin COVID-19 dù nhiễm đợt này. Hồ sơ tiêm chủng sẽ thể hiện các liều vắc-xin nhận 

được trước và sau khi nhiễm COVID-19. 

Ví dụ, những người trưởng thành từ 18 đến 49 tuổi bị suy giảm miễn dịch đã nhiễm 

COVID-19 trong vòng 14 ngày sau khi tiêm mũi vắc-xin COVID-19 đầu tiên nên thực hiện 

theo sự hướng dẫn trong “Hình 1” thay vì (tức là tương tự như những người chưa được 

tiêm chủng) nhận“liều kế tiếp” ít nhất 30 ngày sau khi hồi phục và “liều khác nữa” ít nhất 

90 ngày sau “liều kế tiếp”. Hai liều này sẽ được thể hiện trong hồ sơ tiêm chủng tương 

Phiên bản điện tử 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf
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ứng dưới dạng liều thứ hai và thứ ba. Nếu họ có nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 cao hơn* 

hoặc có nhu cầu cá nhân^, họ có thể chọn tiêm thêm một liều vắc-xin COVID-19 bổ sung 

ít nhất 180 ngày kể từ liều trước đó sau khi cân nhắc rủi ro và lợi ích cá nhân. Liều này sẽ 

được ghi trong hồ sơ tiêm chủng như liều thứ tư. 

Ví dụ khác, những người trưởng thành từ 18 đến 49 tuổi bị suy giảm miễn dịch đã nhiễm 

COVID-19 trong vòng 14 ngày sau khi tiêm mũi vắc-xin COVID-19 thứ hai nên thực hiện 

theo hướng dẫn trong “Hình 2” thay vì (tức là tương tự những người đã tiêm vắc-xin mũi 

một) nhận thêm một liều vắc-xin ít nhất 90 ngày sau khi hồi phục. Mũi tiêm này sẽ được 

thể hiện trong hồ sơ tiêm chủng như là mũi tiêm thứ ba. Nếu họ có nguy cơ phơi nhiễm 

COVID-19 cao hơn* hoặc có nhu cầu cá nhân^, họ có thể chọn tiêm thêm một liều vắc-xin 

COVID-19 bổ sung ít nhất 180 ngày kể từ liều trước đó sau khi cân nhắc rủi ro và lợi ích 

cá nhân. Liều này sẽ được ghi trong hồ sơ tiêm chủng như liều thứ tư. 

Những người trưởng thành từ 18 đến 49 tuổi bị suy giảm miễn dịch đã nhiễm COVID-19 

trong vòng 14 ngày sau khi tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ ba thì chưa được khuyến cáo 

phải tiêm thêm một liều bổ sung sau khi hồi phục. Nếu họ có nguy cơ phơi nhiễm COVID-

19 cao hơn* hoặc có nhu cầu cá nhân^, họ có thể chọn tiêm thêm một liều vắc-xin COVID-

19 bổ sung ít nhất 180 ngày sau khi cân nhắc rủi ro và lợi ích cá nhân. Liều này sẽ được 

ghi trong hồ sơ tiêm chủng như liều thứ tư. 

* Nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 cao hơn bao gồm: 

- Nhân viên làm việc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà chăm sóc nội trú cho người cao tuổi hoặc nhà 

chăm sóc nội trú cho người khuyết tật; 

- Người lao động có nguy cơ cao bị phơi nhiễm và lây truyền COVID-19 do hoàn cảnh nghề nghiệp (nhân 

viên tham gia công việc liên quan đến chống dịch; nhân viên cung cấp dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới 

hoặc làm việc tại các điểm kiểm soát và bến cảng) 

^ Nhu cầu cá nhân: ví dụ như đi du học hoặc thực hiện yêu cầu đi nước ngoài, v.v. 

 

4. Tôi là người bị suy giảm miễn dịch và đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19. Tôi nên 

tiêm bao nhiêu liều vắc-xin COVID-19 và lịch tiêm như thế nào? 

Để biết thêm thông tin chi tiết về số liều cần thiết và các khoảng thời gian tương ứng, vui 

lòng tham khảo “Hình 3” để biết mô tả liên quan hoặc truy cập trang web sau: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf. Hồ sơ tiêm chủng sẽ thể 

hiện các liều vắc-xin được nhận trước và sau khi nhiễm COVID-19. 

 

5. Tôi đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19. Tôi nên tiêm vắc-xin COVID-19 ở đâu? Tôi 

có cần mang theo bất kỳ giấy tờ gì chứng minh tình trạng hồi phục của mình không? 

Tôi có cần đặt chỗ trực tuyến không? 

Hiện tại, hệ thống đặt chỗ trực tuyến sắp xếp lịch hẹn tiêm chủng theo khoảng thời gian 

được khuyến cáo cho người chưa bị nhiễm bệnh.  Nếu những người đã phục hồi COVID-

19 không thể đặt lịch hẹn tiêm chủng vào khoảng thời gian được khuyến nghị trong hệ 

thống đặt chỗ trực tuyến, họ có thể trực tiếp đến bất kỳ Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng 

nào để tiêm chủng. 

Để biết chi tiết về các địa điểm tiêm chủng, vui lòng truy cập trang web: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme.  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
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Để đảm bảo rằng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hiểu được tình trạng của bạn, những 

người bị nhiễm COVID-19 trước đó được khuyến nghị mang theo tài liệu chứng minh có 

liên quan để các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại chỗ đánh giá. Nhìn chung, các tài liệu 

hỗ trợ như giấy xuất viện, SMS/bản ghi điện tử/giấy tờ về kết quả xét nghiệm axit nucleic 

dương tính do Chính phủ hoặc các phòng thí nghiệm tư nhân thực hiện được công nhận 

theo Đề án công nhận phòng xét nghiệm của Bộ Y tế (DH), SMS/bản ghi điện tử khai báo 

đã hoàn thành trên "Hệ thống Khai báo cho các cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính 

với COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên" của DH,  lệnh cách ly/ hồ sơ về những người 

đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 do DH ban hành và các hồ sơ phục hồi khác do 

Chính phủ hoặc Cơ quan Quản lý Bệnh viện ban hành, v.v., cho thấy sự lây nhiễm COVID-

19 trước đó của khách hàng (bằng tiếng Anh/tiếng Trung, với các chi tiết nhận dạng phù 

hợp của khách hàng) sẽ được chấp nhận. Nếu chỉ có hình ảnh cho thấy kết quả xét nghiệm 

kháng nguyên nhanh dương tính không thể được xem như một hồ sơ phục hồi hợp lệ. 

Người liên quan nên báo cáo kết quả xét nghiệm cho DH thông qua "Hệ thống Khai báo 

cho các cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 bằng test nhanh kháng 

nguyên". Những người bị nhiễm bệnh ở nước ngoài có thể cung cấp kết quả xét nghiệm 

axit nucleic dương tính do một tổ chức địa phương ban hành, hoặc giấy chính thức khác 

hoặc thông báo qua email làm bằng chứng. 

 

6. Tôi đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19, đã được xét nghiệm dương tính bằng xét 
nghiệm kháng nguyên nhanh và chưa bao giờ được nhập viện. Ngày hết bệnh của 
tôi là ngày nào? 

Ngày phục hồi nên là 14 ngày sau ngày xét nghiệm dương tính được ghi nhận đầu tiên. 

 

7. Tôi đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19. Làm thế nào để tôi có thể đáp ứng các yêu 
cầu của “Thẻ vắc-xin”? 

Để biết chi tiết về "Thẻ vắc-xin", vui lòng truy cập trang web: 
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html 

 
8. Tôi không chắc liệu mình có bị nhiễm COVID-19 trước đó hay không. Tôi có nên tiêm 

chủng không? 

Nếu bạn không chắc mình có bị nhiễm COVID-19 trước đó hay không, bạn nên tiêm chủng 

như thể bạn chưa bị nhiễm. Vắc-xin COVID-19 an toàn cho những người bị nhiễm COVID-

19 trước đó. Việc sàng lọc trước COVID-19 trước khi tiêm vắc-xin COVID-19 là không cần 

thiết và cũng không được khuyến cáo. 

 

9. Nếu tôi có các lý do cá nhân (chẳng hạn như đi du lịch nước ngoài), tôi có thể tiêm 
vắc xin COVID-19 trong khoảng thời gian ngắn hơn không? 

Những người đã hồi phục có thể tiêm liều vắc xin COVID-19 tiếp theo vì các lý do cá nhân 

(chẳng hạn như đi du học hoặc thực hiện các yêu cầu đi du lịch nước ngoài, v.v.) trong 

khoảng thời gian ngắn hơn không dưới 28 ngày sau khi hồi phục. (Ngoại lệ: đối với những 

người đã phục hồi đủ năng lực miễn dịch từ 18 đến 49 tuổi đã tiêm hai liều vắc-xin COVID-

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html
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19 hơn 14 ngày trước khi nhiễm COVID-19, họ có thể nhận liều vắc-xin tiếp theo không ít 

hơn 180 ngày sau khi hồi phục vì lý do cá nhân). 

 
10. Tôi có thể tiêm một nhãn hiệu vắc xin COVID-19 khác sau khi hồi phục để tăng cường 

khả năng bảo vệ không? 

Nếu những người hồi phục đã được tiêm vắc xin trước khi nhiễm bệnh và cần (các) liều 

tiếp theo sau khi hồi phục, họ có thể chọn tiêm vắc xin cùng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu 

khác của vắc xin COVID-19 để tăng cường khả năng bảo vệ. 

 

Phát hành ngày 2 tháng 8 năm 2022 (v16) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ được hoàn thành bởi Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe 

To be completed by Healthcare Provider only 

  
 

For Gum labelling 

(Vui lòng điền vào nếu thích hợp) 
Ngày xuất viện:  /  /  (dd/mm/yyyy) 

(Please fill in as appropriate) 
Discharge Date:  /  /  (dd/mm/yyyy) 

 
 
 

中文 

 
 
 

 
English 

 

 
 
 
 
 

Hindi हिन्दी 
 

 
 

Nepali नेपा ली 
 

 
 

 Urduاردو 
 

 
 

Thai ไทย 
 

 

Bahasa Indonesia 
 

 

Tagalog 
 

 

Sinhala 

සිංහල භාෂාව 
 

 

Bengali 

বাাাাংলা ভাষা 
 

 

Vietnamese 
Tiếng Việt 
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Văn bản 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tiêm vắc-xin COVID-19 cho những Người đã Hồi phục phần 1 

Tôi đã nhiễm COVID-19 và chưa được tiêm※ vắc-xin COVID-19 trước đó, tôi vẫn nên tiêm văc-xin chứ? 

Lịch trình tiêm chủng cho những người đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 mà chưa được tiêm vắc-xin COVID-19 trước đó được 

cung cấp như bảng bên dưới. Họ có thể lựa chọn tiêm vắc-xin BioNTech* hoặc Sinovac* dưới dạng bất kỳ liều vắc-xin nào sau khi 

hồi phục. 

Liều 1 sau khi hồi phục Khoảng thời gian từ lúc hồi phục# 

đến liều 1 sau khi hồi phục 

Khoảng thời gian giữa liều 1 và 

2 sau khi hồi phục 

Khoảng thời gian giữa liều 2 

và 3  

sau khi hồi phục 

Chọn tiêm Comirnaty 

(BioNTech)* như liều 1 

 

 

30 ngàyø 

18 tuổi trở lên: 90 ngày 

Từ 5 tuổi đến 17 tuổi^: 150 

ngày 

Từ 50 tuổi trở lên: 

90 ngày 

Người từ 18-49 tuổi có nguy 

cơ cao hơn hoặc nhu cầu cá 

nhân có thể chọn tiêm: 

180 ngày 

Chọn tiêm CoronaVac 

(Sinovac)* như liều 1 

50 tuổi trở lên: Ít nhất 30 ngày 

Từ 6 tháng đến 49 tuổi: 90 

ngày 

※Cũng áp dụng cho những người đã tiêm liều đầu tiên trong vòng 14 ngày trước khi nhiễm bệnh 

* Vắc-xin Sinovac cho trẻ từ 6 tháng trở lên hoặc vắc-xin BioNTech cho trẻ từ 5 tuổi trở lên 

#Thời gian hồi phục là 14 ngày sau ngày xét nghiệm dương tính đầu tiên được ghi nhận (xét nghiệm axit nucleic hoặc xét nghiệm 

kháng nguyên nhanh). Giấy ra viện được chấp nhận là hồ sơ về tình trạng nhiễm bệnh hoặc hồi phục để sắp xếp tiêm chủng và sắp 

xếp chuyển tiếp Thẻ Vắc-xin. 

ø Những người đã hồi phục có thể tiêm liều vắc-xin COVID-19 tiếp theo vì các lý do cá nhân (chẳng hạn như đi du học hoặc thực 

hiện yêu cầu để đi du lịch nước ngoài) trong khoảng thời gian ngắn hơn không ít hơn 28 ngày sau khi hồi phục 

^Đối với trẻ từ 5 đến 17 tuổi, một liều thứ hai của vắc-xin BioNTech (hoặc Sinovac) sau khi hồi phục 150 ngày sa liều đầu tiên sau 

khi hồi phục là được phép để phục vụ cho nhu cầu cá nhân (chẳng hạn như đi du học) nếu đã nhận được thông báo đồng ý. 

Những người đã được tiêm vắc-xin COVID-19 trước khi nhiễm bệnh nên tuân theo chế độ tiêm chủng của họ 

Những người lớn sống trong các nhà chăm sóc nội trú (RCHs) nên tuân theo chế độ tiêm chủng cho RCHs 

Những người bị suy giảm miễn dịch nên tuân theo chế độ tiêm chủng của họ 

Những người không chắc chắn liệu họ có bị nhiễm COVID-19 trước trước đó hay không có thể được tiêm chủng như thể họ chưa 

từng bị nhiễm 

 

Phiên bản ngày: 4 tháng 8 năm 2022 
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Văn bản 2 

 
Tiêm Vắc-xin COVID-19 cho những Người đã Hồi phục phần 2 

Tôi đã nhiễm COVID-19 và đã tiêm※ vắc-xin COVID-19 trước đó, tôi vẫn nên tiêm vắc-xin chứ? 

Lịch trình tiêm chủng cho những người đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 mà đã được tiêm vắc-xin COVID-19 trước đó được 

cung cấp như bảng bên dưới. Họ có thể lựa chọn tiêm vắc-xin BioNTech* hoặc Sinovac* dưới dạng bất kỳ liều vắc-xin nào sau khi 

hồi phục. 

Tiêm chủng trước khi nhiễm bệnh※ Khoảng thời gian từ lúc hồi phục# đến liều 1 

sau khi hồi phụcø 

 Khoảng cách giữa liều 1 và 2 sau khi 

hồi phục 

Đã tiêm một liều vắc-xin trước khi 

nhiễm bệnh 

(Comirnaty (BioNTech) hoặc 

CoronaVac (Sinovac) ) 

Từ 18 tuổi trở lên: 90 ngày 

Từ 5-17 tuổi: 150 ngày^ (đã tiêm 1 liều 

BioNTech trước khi nhiễm bệnh) 

Từ 6 tháng -17 tuổi: 90 ngày (đã tiêm 1 liều 

Sinovac trước khi nhiễm bệnh) 

 Từ 50 tuổi trở lên: 90 ngày 

Người từ 18-49 tuổi có nguy cơ cao 

hơn hoặc nhu cầu cá nhân có thể chọn 

tiêm: 180 ngày 

Đã tiêm hai liều vắc-xin trước khi nhiễm 

bệnh (BioNTech hoặc Sinovac) 

Từ 50 tuổi trở lên: 90 ngày 

Người từ 18-49 tuổi có nguy cơ cao hơn hoặc 

nhu cầu cá nhân có thể chọn tiêm∆: 180 ngày 

Không cần thêm liều 

Đã tiêm ba liều vắc-xin trở lên trước khi 

nhiễm bệnh (BioNTech hoặc Sinovac) 

Không cần thêm liều 

※Người được tiêm liều đầu tiên trong vòng 14 ngày trước khi nhiễm bệnh nên tiêm vắc-xin như thể họ chưa từng tiêm chủng. 

Người được tiêm liều thứ hai trong vòng 14 ngày trước khi nhiễm bệnh nên tiêm vắc-xin như thể họ đã tiêm một liều vắc-xin trước 

khi nhiễm bệnh. Người được tiêm liều thứ ba trong vòng 14 ngày trước khi nhiễm bệnh nên tiêm vắc-xin như thể họ đã tiêm hai 

liều vắc-xin trước khi nhiễm bệnh 

* Vắc-xin Sinovac cho trẻ từ 6 tháng trở lên và vắc-xin BioNTech cho trẻ từ 5 tuổi trở lên 

#Thời gian hồi phục là 14 ngày sau ngày xét nghiệm dương tính đầu tiên được ghi nhận (xét nghiệm axit nucleic hoặc xét nghiệm 

kháng nguyên nhanh). Giấy ra viện được chấp nhận là hồ sơ về tình trạng nhiễm bệnh hoặc hồi phục để sắp xếp tiêm chủng và sắp 

xếp chuyển tiếp Thẻ Vắc-xin. 

øNhững người đã hồi phục có thể tiêm liều vắc-xin COVID-19 tiếp theo vì các lý do cá nhân (chẳng hạn như đi du học hoặc thực hiện 

yêu cầu để đi du lịch nước ngoài) trong khoảng thời gian ngắn hơn không ít hơn 28 ngày sau khi hồi phục (ngoại trừ ∆) 

^Đối với trẻ từ 5-17 tuổi đã tiêm 1 liều BioNTech trước khi nhiễm bệnh, một liều khác của vắc-xin BioNTech (hoặc Sinovac) là được 

phép sau khi hồi phục 150 ngày để phục vụ cho nhu cầu cá nhân (chẳng hạn như đi du học) nếu đã nhận được thông báo đồng ý 

Hồ sơ tiêm chủng sẽ bao gồm thông tin tiêm chủng tích lũy trước khi nhiễm bệnh và sau khi hồi phục 

Những người chưa được tiêu chủng trước khi nhiễm bệnh nên tuân theo chế độ tiêm chủng của họ 

Những người lớn sống trong các nhà chăm sóc nội trú (RCHs) nên gtuân theo chế độ tiêm chủng cho RCHs 

Những người bị suy giảm miễn dịch nên tuân theo chế độ tiêm chủng của họ 

Những người không chắc chắn liệu họ có bị nhiễm COVID-19 trước trước đó hay không có thể được tiêm chủng như thể họ chưa 

từng bị nhiễm 

 

Phiên bản ngày: 4 tháng 8 năm 2022 
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Văn bản 3 

 
Tiêm Vắc-xin COVID-19 cho những Người đã Hồi phục phần 3 

Tôi đã nhiễm COVID-10 và tôi là người bị suy giảm miễn dịch, khi nào tôi nên tiêm vắc-xin COVID-19? 

Người bị suy giảm miễn dịch có thể chọn Comirnaty (BioNTech)* hay CoronaVac( Sinovac)* làm bất kỳ liều vắc-xin nào sau khi họ 

hồi phục sau khi nhiễm COVID-19. Chế độ tiêm chủng của họ như sau: 

Tiêm chủng trước khi nhiễm bệnh※ Khoảng thời gian 

từ lúc hồi phục 

đến liều 1 sau khi 

hồi phụcø 

Khoảng thời gian giữa 

liều 1 và 2 sau khi hồi 

phục 

Khoảng thời gian 

giữa liều 2 và 3 sau 

khi hồi phục 

Liều 4 sau khi hồi 

phục 

Chưa từng tiêm vắc-xin COVID-19 

trước khi nhiễm bệnh 

30 ngày 

 

30 ngày 

 

90 ngày 

(Chỉ dành cho trẻ từ 

12 tuổi trở lên) 

Không cần thêm 

liều 

Đã tiêm một liều vắc-xin trước khi 

nhiễm bệnh 

(BioNTech hoặc Sinovac)   

30 ngày 

 

90 ngày 

(Chỉ dành cho trẻ từ 

12 tuổi trở lên) 

Không cần thêm 

liều 

Đã tiêm hai liều vắc-xin trước khi 

nhiễm bệnh 

(BioNTech hoặc Sinovac) 

90 ngày 

(Chỉ dành cho trẻ 

từ 12 tuổi trở lên) 

Không cần thêm liều 

Đã tiêm ba liều vắc-xin trở lên trước 

khi nhiễm bệnh (BioNTech hoặc 

Sinovac) 

Không cần thêm liều 

* Vắc-xin Sinovac dành cho trẻ từ 6 tháng trở lên và vắc-xin BioNTech dành cho trẻ từ 5 tuổi trở lên 

※Người được tiêm liều đầu tiên trong vòng 14 ngày trước khi nhiễm bệnh nên tiêm vắc-xin như thể họ chưa từng tiêm chủng. 

Người được tiêm liều thứ hai trong vòng 14 ngày trước khi nhiễm bệnh nên tiêm vắc-xin như thể họ đã tiêm một liều vắc-xin trước 

khi nhiễm bệnh. Người được tiêm liều thứ ba trong vòng 14 ngày trước khi nhiễm bệnh nên tiêm vắc-xin như thể họ đã tiêm hai 

liều vắc-xin trước khi nhiễm bệnh 

#Thời gian hồi phục là 14 ngày sau ngày xét nghiệm dương tính đầu tiên được ghi nhận (xét nghiệm axit nucleic hoặc xét nghiệm 

kháng nguyên nhanh). Giấy ra viện được chấp nhận là hồ sơ về tình trạng nhiễm bệnh hoặc hồi phục để sắp xếp tiêm chủng và sắp 

xếp chuyển tiếp Thẻ Vắc-xin. 

øNhững người đã hồi phục có thể tiêm liều vắc-xin COVID-19 tiếp theo vì các lý do cá nhân (chẳng hạn như đi du học hoặc thực hiện 

yêu cầu để đi du lịch nước ngoài) trong khoảng thời gian ngắn hơn không ít hơn 28 ngày sau khi hồi phục 

Những người bị suy giảm miễn dịch không chắc chắn liệu họ có bị nhiễm COVID-19 trước đó hay không có thể được tiêm chủng 

như thể họ chưa từng bị nhiễm 

 

Phiên bản ngày: 4 tháng 8 năm 2022 

 


