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Vắc-xin COVID-19
Vắc xin COVID-19 giúp giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách làm việc với hệ thống phòng 
thủ tự nhiên của cơ thể để phát triển khả năng bảo vệ (miễn dịch) một cách an toàn 
đối với virus. Medicare đài thọ miễn phí vắc-xin COVID-19 được cập nhật cho quý vị. 
Vắc-xin được cập nhật nhắm vào chủng virus COVID-19 ban đầu và 2 biến thể Omicron 
(BA.4/BA.5).
Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch (như những người đã cấy ghép nội tạng và có nguy 
cơ nhiễm trùng và mắc các bệnh khác cao hơn), Medicare sẽ đài thọ cho liều thứ ba của 
vắc-xin COVID-19 ít nhất 28 ngày sau liều thứ hai của quý vị.
Ghi chú: Không tiêm kết hợp vắc-xin cho liều thứ ba của quý vị. Nếu 2 liều đầu tiên của 
quý vị là Pfizer, thì liều thứ ba của quý vị cũng phải là Pfizer. Nếu 2 liều đầu tiên của quý 
vị là Moderna, thì liều thứ ba của quý vị cũng phải là Moderna.

Vắc-xin COVID-19 được cập nhật
Medicare cũng đài thọ cho quý vị các mũi tiêm COVID-19 được cập nhật miễn phí.
• Nếu quý vị đã tiêm vắc-xin COVID-19 là Pfizer hoặc Moderna, quý vị có thể tiêm 

một mũi cập nhật ít nhất 5 tháng sau khi hoàn thành liều thứ hai của đợt tiêm vắc-xin 
Pfizer hoặc Moderna COVID-19.

• Nếu quý vị đã tiêm vắc-xin COVID-19 Johnson & Johnson, quý vị có thể tiêm mũi 
được cập nhật ít nhất 2 tháng sau khi quý vị tiêm mũi đầu tiên.

• Nếu quý vị từ 50 tuổi trở lên hoặc nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch ở mức độ vừa 
phải, quý vị có thể tiêm mũi vắc-xin COVID-19 được cập nhật thứ hai miễn phí cho 
quý vị, ít nhất 4 tháng sau khi tiêm mũi đầu tiên. Loại vắc-xin cập nhật thứ hai của 
quý vị phải là của Pfizer hoặc Moderna. Loại vắc-xin không cần giống với loại vắc-xin 
COVID-19 đầu tiên của quý vị.

• Khi quý vị đi chích ngừa, hãy nhớ mang theo thẻ Medicare màu đỏ, trắng và xanh 
dương để nhà cung cấp của quý vị có thể lập hóa đơn cho Medicare. Quý vị sẽ cần thẻ 
Medicare của mình ngay cả khi quý vị đã đăng ký Chương trình Medicare Advantage. 
Nếu quý vị cần bản sao chính thức của thẻ, hãy đăng nhập (hoặc tạo) tài khoản bảo 
mật của quý vị trên Medicare.gov để in một bản.

https://www.medicare.gov/
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Vắc-xin COVID-19 được cập nhật (tiếp theo)

• Nếu quý vị điền vào biểu mẫu để được chủng ngừa, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp số
nhóm của công ty bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị có Phần B, hãy để trống ô này hoặc viết
“N/A.” Nếu quý vị gặp khó khăn với biểu mẫu, hãy nói với nhà cung cấp của quý vị.

• Nếu quý vị có Medicare và bị khuyết tật hoặc gặp phải những khó khăn khác khi đến một
địa điểm xa nhà để chủng ngừa, Medicare sẽ trả phí cho bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc khác để cung cấp cho quý vị vắc-xin COVID-19 tại nhà của quý vị.

Tìm hiểu thêm về vắc-xin COVID-19
• Truy cập Medicare.gov/medicare-coronavirus để biết thêm thông tin về việc Medicare đài

thọ vắc-xin COVID-19 và các dịch vụ liên quan khác.

• Gọi tới số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Người dùng TTY có thể gọi số
1-877-486-2048.

• Truy cập CDC.gov/coronavirus.

• Hãy liên hệ cơ quan y tế sở tại theo địa chỉ CDC.gov/publichealthgateway/
healthdirectories/index.html.

• Truy cập Medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine.

Quý vị có quyền yêu cầu thông tin về Medicare ở một định dạng có thể sử dụng được, ví dụ 
như bản in khổ chữ lớn, chữ nổi braille, hoặc băng ghi âm. Quý vị cũng có quyền nộp đơn 
khiếu nại nếu quý vị cảm thấy mình bị phân biệt đối xử. Truy cập Medicare.gov/about-us/
accessibility-nondiscrimination-notice, hoặc gọi số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
để biết thêm thông tin. Người dùng TTY có thể gọi số 1-877-486-2048.

Sản phẩm này được sản xuất bằng chi phí của người đóng thuế Hoa Kỳ.
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