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Vắc-xin dạy cơ thể của quý vị cách chống lại bệnh tật.
Vắc-xin COVID-19 cung cấp cho cơ thể quý vị những thông tin hướng dẫn để hiểu 
được hình thái của vi-rút corona. Sau đó, cơ thể của quý vị sẽ phân rã vắc-xin và đào 
thải ra ngoài. Nếu sau đó quý vị nhiễm vi-rút này, cơ thể của quý vị có thể nhận diện 
được và tấn công chúng ngay lập tức. Quý vị sẽ ít có khả năng bị bệnh nặng hơn vì cơ 
thể đã chuẩn bị sẵn sàng.

Y tá đang ở đây để giúp đỡ!

Vắc-xin là lựa chọn đúng đắn để ngăn ngừa những căn bệnh nghiêm trọng. 
Mặc dù có thể không giúp quý vị tránh bị nhiễm bệnh, nhưng vắc-xin có thể bảo vệ mạng 
sống của quý vị. Những người khỏe mạnh ở mọi lứa tuổi đều có thể phát triển các triệu 
chứng nghiêm trọng và kéo dài, với nguy cơ cao hơn nếu bạn đang sống chung với bệnh 
béo phì, tiểu đường hoặc huyết áp cao. Hầu hết những người gần đây đã nhập viện do 
COVID-19 đều không được chủng ngừa. Và nếu bạn đã có vi rút, vắc xin có thể giúp bảo 
vệ bạn nếu bạn bị bệnh trở lại.

Quý vị không thể mắc COVID-19 từ vắc-xin.
Vắc-xin không chứa bất kỳ vi-rút corona sống nào, nên sẽ không thể truyền bệnh 

cho quý vị. Sau khi tiêm ngừa, quý vị có thể cảm thấy mệt mỏi, đau nhức cánh tay 
hoặc sốt trong một hoặc hai ngày. Điều đó là bình thường và có nghĩa là cơ thể của 

quý vị đang xây dựng cơ chế bảo vệ.

Vắc xin COVID-19 đã được thử nghiệm cẩn thận về độ an toàn.
Hàng nghìn tình nguyện viên ở các độ tuổi, chủng tộc, sắc tộc và cộng đồng khác nhau đã 

giúp các nhà nghiên cứu đảm bảo rằng vắc-xin an toàn cho tất cả mọi người. Hàng triệu 
người khác trên khắp thế giới hiện đã nhận được vắc-xin một cách an toàn. Khi bạn chủng 

ngừa, các bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ các tác dụng hiếm gặp ngoài ý muốn. Không có bằng 
chứng nào cho thấy vắc xin ảnh hưởng đến khả năng sinh con của bạn. Nhìn chung, rủi ro 

của COVID-19 nghiêm trọng hơn nhiều so với rủi ro của vắc xin.

Y Tá Trường 

Học luôn sẵn 

sàng hỗ trợ!
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