
Khi nào tôi có thể được tiêm vắc-xin? 
 

Những nhóm người sau đây có thể được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 ngay bây giờ. Hãy gọi 

cho cơ quan y tế địa phương, nhà thuốc địa phương, hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe để xếp lịch cuộc hẹn của quý vị. Có thể xem các địa điểm chích ngừa vắc-xin tại trang 

https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution.   

● Các nhân viên chăm sóc sức khỏe tiếp xúc với bệnh nhân (như nha sĩ, chuyên viên trị 

liệu vật lý hoặc trị liệu chức năng, nhân viên lễ tân tại phòng khám, thẩm mỹ y tế, nhân 

viên chăm sóc sức khỏe tại nhà, v.v.) 

● Nhân viên và người sinh sống tại cơ sở chăm sóc dài kỳ 

● Các nhân viên ứng phó đầu tiên như nhân viên EMS, nhân viên thực thi pháp luật, nhân 

viên điều phối và nhân viên cải huấn 

● Giáo viên hoặc các nhân viên Mẫu Giáo-Lớp 12  

● Cư dân Utah từ 50 tuổi trở lên 

● Những người từ 16 tuổi trở lên có một số tình trạng bệnh lý cơ bản nhất định (xem bên 

dưới) 

Những người từ 16 tuổi trở lên có bất kỳ tình trạng bệnh lý nào sau đây sẽ hội đủ điều 

kiện để tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 (nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi thì quý vị CHỈ có thể 

tiêm vắc-xin Pfizer): 

 

● Không còn lá lách, gồm cả thủ thuật cắt lách hoặc rối loạn chức năng lá lách 

● Chỉ Số Khối Cơ Thể (BMI) từ 30 trở lên 

● Bệnh tim mạn tính (không phải tăng huyết áp) bao gồm suy tim mạn tính, bệnh tim do 

thiếu máu cục bộ và hở van tim nặng hoặc bệnh tim bẩm sinh 

● Bệnh thận mạn tính 

● Bệnh gan mạn tính bao gồm viêm gan siêu vi B hoặc C mạn tính, bệnh gan liên quan 

đến rượu bia, xơ gan mật nguyên phát hoặc viêm đường mật xơ cứng nguyên phát 

hoặc bệnh huyết sắc tố 

● Ung thư được chẩn đoán trong vòng 5 năm qua bắt đầu từ trong máu, tủy xương hoặc 

các tế bào trong hệ miễn dịch. Loại ung thư này được gọi là ung thư huyết học (như 

bệnh bạch cầu, u bạch huyết và đa u tủy).  

● Ung thư được chẩn đoán trong vòng 1 năm qua mà không bắt đầu từ trong máu hoặc 

tủy xương. Loại ung thư này được gọi là ung thư phi huyết học. (không bao gồm chẩn 

đoán ung thư tế bào đáy và tế bào vảy) 

● Bệnh tiểu đường (Tuýp I hoặc Tuýp II) 

● Tình trạng suy giảm miễn dịch (hệ miễn dịch suy yếu) từ máu, tủy xương hoặc do cấy 

ghép nội tạng; HIV; sử dụng corticosteroid kéo dài; hoặc các loại thuốc khác làm suy 

yếu hệ miễn dịch 

● Tình trạng thần kinh làm suy giảm chức năng hô hấp, bao gồm bại não, hội chứng 

Down, động kinh, bệnh thần kinh vận động, bệnh đa xơ cứng, nhược cơ, bệnh 

Parkinson, bệnh tiểu não tiến triển và liệt tứ chi hoặc liệt nửa người  

● Tiếp nhận lọc máu cho bệnh thận nặng 

https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhd
https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#local-pharmacies
https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution


● Tiếp nhận liệu pháp ức chế miễn dịch 

● Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm 

● Bệnh hô hấp mạn tính nặng (không phải bệnh hen suyễn) bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính nặng, bệnh phổi xơ hóa, giãn phế quản hoặc xơ nang 

● Người nhận cấy ghép tạng đặc 

● Đột quỵ và sa sút trí tuệ (bệnh Alzheimer, mạch máu hoặc não trước) 

 

Quý vị không cần phải xin giấy bác sĩ để xếp lịch tiêm vắc-xin của mình.  

 

Những bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chí này cần phải đợi cho đến khi những 

người có nguy cơ cao nhất đã được tiêm chủng. Chúng tôi nhận thấy rằng có những bệnh 

trạng nằm ngoài danh sách này cũng có nguy cơ cao; tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chỉ có đủ 

vắc-xin cho những người hội đủ điều kiện. Những người này có nguy cơ nhập viện và tử vong 

rất cao do COVID-19 và chúng tôi cần đảm bảo rằng họ được tiêm vắc-xin sớm nhất có thể. 

 

Đối tượng tiếp theo? 

Chúng tôi hy vọng vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ được cung cấp bắt đầu từ tháng Tư cho các 

nhóm tuổi khác, những người mắc các tình trạng bệnh lý nền không được liệt kê ở trên và 

những người sống ở các nơi tập trung đông đúc và có nguy cơ mắc virus gây ra COVID-19 cao 

hơn. Vắc-xin sẽ có sẵn cho công chúng vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè.  

Quý vị không cần phải “đưa vào danh sách chờ” để được tiêm chủng. Khi vắc-xin có sẵn, 

chúng tôi dự kiến sẽ chuẩn bị vắc-xin này tại nhiều địa điểm trong cộng đồng của quý vị. Các 

địa điểm này sẽ được đăng tải trên https://vaccinefinder.org/. 

 

https://coronavirus-download.utah.gov/Health/icd_10_vac_codes.pdf
https://vaccinefinder.org/
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