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•  Chích ngừa Covid-19 sẽ ngăn ngừa quý vị khỏi bị bệnh nặng
 vì Covid-19.  

•  Thuốc ngừa Covid-19 được chích 2 lần, cách nhau 3-4 tuần.
 Cả 2 liều phải được chích đủ để đảm bảo thuốc chích ngừa có
 tác dụng. 

•  Thuốc ngừa Covid-19 không chứa virus còn sống nên người 
 được chích ngừa sẽ không có nguy cơ lây bệnh cho người khác. 

VỀ THUỐC CHÍCH NGỪA: 



 • Tôi có cần chích ngừa nếu tôi đã từng nhiễm Covid-19 

 Có. Những bằng chứng trước đó thể hiện rằng sự miễn nhiễm do đã từng

 bị nhiễm Covid-19 không kéo dài lâu, nhưng cần có thêm nhiều nghiên

 cứu cần thiết để hiểu thêm về điều này. Tuy nhiên, người đã từng nhiễm

 Covid-19 nên hoãn chích ngừa đến sau 90 ngày kể từ ngày được chẩn

 đoán bị nhiễm bệnh. Tư vấn với bác sĩ của quý vị để hiểu rõ hơn khi nào

 quý vị nên được chích ngừa. 

•  Thuốc ngừa Covid-19 có những tác dụng phụ nào nghiêm trọng hay không? 

 Chỉ trong những trường hợp hiếm thuốc ngừa Covid-19 mới có tác dụng

 phụ. Khoảng 15% người có những triệu chứng ngắn hạn ngay tại nơi chích

 ngừa, và 50% đã phát triển các phản ứng có hệ thống như nhức đầu, ớn

 lạnh, kiệt sức, đau cơ hoặc bị sốt, kéo dài 1 hoặc 2 ngày. Những phản ứng

 phụ này biểu hiện rằng hệ miễn dịch của quý vị đang đáp ứng với thuốc

 ngừa, và có nghĩa là nó có tác dụng. 

•  Tôi có cần đeo khẩu trang sau khi được chích ngừa? 

 Có. Thuốc chích ngừa Covid-19 đã được điều chế và kiểm nghiệm về khả

 năng ngăn ngừa sự nghiêm trọng và tử vong do bệnh Covid-19 gây ra. 

 Nhưng vẫn không rõ là thuốc ngừa có giúp ngăn chặn sự lây nhiễm do 

 không thể hiện triệu chứng hay không, vì thế mà sau khi chích ngừa, quý

 vị vẫn có thể lây nhiễm vi rút cho người khác mà bản thân không nhận 

 thấy triệu chứng nào.  

• Tôi cần nói cho người chích thuốc ngừa cho tôi biết những điều gì về bản

 thân tôi? 

 Báo cho họ nếu quý vị bị: 

 - Các loại dị ứng 

 - Sốt 

 - Rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc gây loãng máu  

 - Nếu hệ miễn dịch của quý vị bị suy yếu hoặc quý vị đang dùng thuốc gây 

 ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của quý vị 

 - Nếu quý vị mang thai, dự định mang thai hoặc đang cho con bú sữa mẹ 

 - Ðã chích một loại thuốc ngừa Covid-19 khác.  

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: 



NGUỒN DẪN :  

www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/featured-topic/

covid-19-vaccine-myths-debunked

www.health.clevelandclinic.org/

8-common-covid-19-vaccine-myths-explained/

NHỮNG BÀI VIẾT TỪ MẠNG XÃ HỘI VỀ COVID-19 (ĐÃ ĐƯỢC BIÊN D ỊCH) 

www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity/

covid-19-social-media-toolkit

L ỊCH TRÌNH TẠI OHIO: 

Ðường dẫn này bao gồm các hình ảnh về các giai đoạn phân phối thuốc 

chủng ngừa Covid-19 (đã được biên dịch) 

www.coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/

covid-19-vaccination-program

#InThisTogetherOhio

#MasksOnOhio
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