Tin mới
Liều vắc-xin thứ ba có sẵn vào ngày 1 tháng Chín
Third vaccine doses available Sept. 1
Ngày 30 Tháng Tám, 2021

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Chín, các liều vắc-xin COVID-19 thứ ba sẽ có sẵn cho tất cả
những người cao niên sống trong các cơ sở chăm sóc tập thể và cho những người
Alberta bị suy giảm miễn dịch.
Chính phủ Alberta đã luôn luôn ưu tiên chăm sóc những người dễ tổn bị thương nhất của chúng ta. Alberta
là một trong những tỉnh bang cung cấp vắc-xin tới người cao niên trong các cơ sở chăm sóc tập thể và tới
những người Alberta bị suy giảm miễn dịch.
Việc nhận một liều thứ ba sẽ tăng cường mức độ miễn dịch và cải thiện sự bảo vệ cho tất cả những người
cao niên sống trong các cơ sở chăm sóc tập thể và các cá nhân với những hệ thống miễn dịch suy giảm.
Ngoài ra, các liều mRNA sẽ được cung cấp sẵn sàng cho những người Alberta đang đi du lịch đến một khu
vực pháp lý không chấp nhận các du khách đã được tiêm chủng với Covishield/AstraZeneca hoặc các liều
hỗn hợp.
“Chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ người dân Alberta khỏi COVID-19, và tiêm chủng là cách an toàn nhất và
hiệu quả nhất để cung cấp sự bảo vệ này. Chúng tôi đã luôn dựa vào nghiên cứu mới nhất để hướng dẫn
việc ra quyết định của chúng tôi, và hiện giờ bằng chứng đó cho thấy các cá nhân bị suy giảm miễn dịch và
những người cao niên ở nơi chăm sóc tập thể sẽ hưởng lợi từ việc nhận một liều thứ ba, chúng tôi vui lòng
cung cấp chúng.”
Tyler Shandro, Bộ Trưởng Y Tế
“Dữ liệu cho thấy rằng các liều bổ sung sẽ cung cấp bảo vệ mạnh hơn đối với các cá nhân bị suy giảm miễn
dịch và những người Alberta lớn tuổi sống trong các cơ sở sinh sống hỗ trợ. Cũng giống như chúng ta đã
cung cấp cho các cá nhân này sự tiếp cận sớm hơn với vắc-xin COVID-19 và một thời gian chờ đợi ít hơn
bốn tuần giữa các liều, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc để bảo vệ tất cả người dân Alberta khi có dữ liệu mới.
Tuy nhiên, cách tốt nhất để chúng ta bảo vệ lẫn nhau là vẫn phải có càng nhiều người được tiêm chủng đầy
đủ càng tốt.”
Tiến sĩ Deena Hinshaw, viên chức trưởng y tế

Người cao niên sống trong các cơ sở chăm sóc tập thể
Người cao niên sống trong các cơ sở chăm sóc tập thể sẽ hội đủ điều kiện nhận liều thứ ba của họ khoảng
năm tháng sau liều thứ hai của họ. Các cư dân đủ điều kiện sẽ nhận được các liều thứ ba của họ tại các cơ
sở của họ.

Các điều kiện suy giảm miễn dịch
Các điều kiện suy giảm miễn dịch đủ điều kiện cho một liều bổ sung ít nhất tám tuần sau liều thứ hai của họ
bao gồm:
•

Những người nhận cấy ghép, bao gồm cấy ghép nội tạng rắn và cấy ghép tế bào gốc tạo máu.
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•
•
•

Các cá nhân có bệnh thận mãn tính đang được lọc máu thường xuyên.
Các cá nhân đang điều trị ung thư tích cực (hóa trị, liệu pháp miễn dịch hoặc các liệu pháp nhắm
mục tiêu) không bao gồm những người đang nhận chỉ mỗi liệu pháp nội tiết tố, xạ trị hoặc phẫu thuật.
Các cá nhân đang dùng những loại thuốc nhất định cho các bệnh tự miễn, bao gồm rituximab,
ocrelizumab và ofatumumab.

Tiêm chủng du lịch
Những người Alberta với hai liều hợp lệ của bất kỳ loại vắc-xin nào được sử dụng ở Alberta được coi như
đã nhận được những loạt hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, một số khu vực pháp lý bên ngoài Canada đã cho biết rằng họ sẽ không chấp nhận các du khách
đã tiêm vắc-xin Covishield/AstraZeneca hoặc các liều hỗn hợp.
Các liều mRNA bổ sung sẽ được cung cấp sẵn sàng ít nhất 28 ngày sau liều thứ hai cho những người
Alberta đang đi du lịch đến một khu vực pháp lý không chấp nhận các du khách đã được tiêm chủng với
Covishield/AstraZeneca hoặc các liều hỗn hợp.

Điểm nhanh các sự kiện
•

•
•

Có 118,000 cá nhân là những người sẽ hội đủ điều kiện cho một liều vắc-xin COVID-19 bổ sung dựa
trên suy giảm miễn dịch (khoảng 60,000 người Alberta) và những người sống ở nơi sinh sống hỗ trợ
người cao niên (khoảng 58,000 người Alberta).
Cho đến nay, 77.9 phần trăm người dân Alberta độ tuổi 12 trở lên đã nhận được ít nhất một liều vắcxin COVID-19 và 69.7 phần trăm đã nhận được hai liều.
Hồ sơ chủng ngừa có sẵn thông qua Hồ Sơ SứcKhỏeCủaTôi MyHealth Records. Những người Alberta
đang đi du lịch cũng có thể sử dụng hồ sơ giấy của họ được cấp lúc tiêm chủng.

Thông tin liên quan
•

Đặt lịch hẹn vắc-xin COVID-19 của bạn Book your COVID-19 vaccine appointment

Yêu cầu về truyền thông
Steve Buick
780-288-1735
Thư Ký Báo Chí Cấp Cao, Y Tế
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