
 

Nếu quý vị đã chủng ngừa COVID-19 ở ngoài Canada 
 
Dù quý vị đã chủng ngừa COVID-19 ở ngoài Canada, quý vị có thể vẫn cần chủng ngừa ở đây. 
BC áp dụng danh sách thuốc chủng ngừa COVID-19 được phê chuẩn của Tổ Chức Y Tế Thế 
Giới (World Health Organization - WHO) để quyết định quý vị có nên chủng ngừa COVID-19 
thêm ở đây hay không. 
 
Danh sách các loại thuốc chủng ngừa COVID-19 được WHO phê chuẩn: 
 

• Pfizer/ BioNTech 
• Moderna 
• AstraZeneca 
• Covishield 
• Janssen (Johnson & Johnson) 
• SinoPharm (Beijing) / Covilo / BBIBP-CorV  
• Sinovac/ CoronaVac 

 
Nếu quý vị đã được chủng một liều duy nhất của thuốc chủng Janssen (Johnson & 
Johnson) hoặc nếu quý vị đã chủng hai liều bất cứ loại thuốc chủng nào khác có tên trong 
danh sách, quý vị không cần chủng thêm liều nào nữa, nhưng quý vị nên nộp hồ sơ chủng 
ngừa COVID-19 của mình vào hệ thống hồ sơ chủng ngừa của BC.  
 
Nếu quý vị đã chủng một liều duy nhất của bất cứ thuốc chủng nào có tên trong danh 
sách này, trừ Janssen (Johnson & Johnson), thì quý vị nên chủng ngừa COVID-19 liều thứ 
hai tại BC để hoàn tất loạt chủng ngừa của mình. Quý vị nên nộp hồ sơ chủng ngừa COVID-19 
của mình vào hệ thống hồ sơ chủng ngừa của BC và ghi danh vào hệ thống ghi danh chủng 
ngừa của BC. Quý vị sẽ được thông báo khi có thể chủng liều thứ hai. 
 
Nếu quý vị đã chủng một loại thuốc không có tên trong danh sách ở trên, quý vị nên ghi 
danh vào hệ thống ghi danh chủng ngừa của BC để được chủng ngừa COVID-19 tổng cộng hai 
liều tại BC. 
 
Cách ghi danh: 

1. Trên mạng tại gov.bc.ca/getvaccinated, bằng 12 ngôn ngữ khác nhau. 
2. Qua điện thoại qua một trung tâm điện thoại tỉnh bang (miễn phí) tại số 1-833-838-2323, 

bằng 140 ngôn ngữ khác nhau. 
 
Bất cứ người nào tại BC từ 12 tuổi trở lên đều được chủng ngừa COVID-19 miễn phí bất luận 
tình trạng di trú như thế nào. 
 
Muốn biết chi tiết về việc nhập cảnh Canada và quá trình chủng ngừa của quý vị có thể ảnh 
hưởng đến các điều kiện nhập cảnh của quý vị như thế nào, hãy xem hướng dẫn du lịch hiện 
hành của chính phủ. 
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