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TĂNG CƯỜNG SỨC 
KHỎE THỂ CHẤT CỦA 
QUÝ VỊ

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG 
BẢO VỆ CỦA QUÝ VỊ TRƯỚC 
COVID-19 NGAY BÂY GIỜ 

Vắc xin COVID-19 hoạt động rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa khả năng mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong. 

Mũi tiêm tăng cường chính là một liều bổ sung giúp tối đa hóa khả năng bảo vệ của quý vị trước COVID-19. 

Quý vị cần được tiêm một mũi tăng cường COVID-19 thể lưỡng trị đã cập nhật ít nhất 2 tháng sau 

khi đã tiêm các mũi chính hoặc được tiêm bất kỳ mũi tăng cường nào trước đó. Vắc xin COVID-19 

và liều tăng cường đều an toàn, hiệu quả và miễn phí.  

ĐỪNG CHỜ ĐỢI, HÃY TIÊM VẮC XIN ĐÃ CẬP NHẬT!

Ba cách để được nhận vắc xin miễn phí gần quý vị 

 ✔ Hãy truy cập vaccines.gov để tìm thấy một địa điểm tiêm. 

 ✔ Đặt lịch hẹn trên My Turn (myturn.ca.gov) hoặc gọi số: (833) 422-4255. 

 ✔ Kiểm tra với bác sĩ, y tá hoặc nhà thuốc tại địa phương của quý vị. 

 

TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE CỦA QUÝ VỊ.   
HÃY HỎI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ CỦA QUÝ VỊ ĐỂ XEM QUÝ VỊ CÓ ĐỦ ĐIỀU 
KIỆN TIÊM MŨI COVID-19 TĂNG CƯỜNG ĐÃ CẬP NHẬT (THỂ LƯỠNG TRỊ) NGAY 
HÔM NAY. 

TĂNG CƯỜNG SỨC 
KHỎE XÃ HỘI CỦA 
QUÝ VỊ 

TRONG NHỮNG THỜI ĐIỂM NÀY, MỌI NGƯỜI ĐỀU 
CÓ THỂ ĐƯỢC TIÊM MŨI TĂNG CƯỜNG
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